




ЗВІТ РОБІТ 

ПП "Житлоремекс 2" 

за період з 08.11 по 12.11.2021 року 

 

 

Дата/час Заходи (подія) 
Відмітка про 

виконання 

08.11 по 

12.11 
Ремонт під’їздів за адресою Шевченко18. виконується 

08.11 по 

12.11 

Проведення ремонту покрівлі за адресою вул. 

Б.Хмельницького 12. 
виконується 

08.11 по 

12.11 

Проведення ремонту покрівлі за адресою вул. 

Європейська 78. 
виконується 

08.11 по 

12.11 

Проведення ремонту покрівлі за адресою вул. 

Садова 4. 
виконується 

08.11 по 

12.11 

Проведення заміни каналізаційного випуску за 

адресою вул. Шевченко 18/2. 
виконано 

08.11 по 

12.11 

Вивіз негабаритного сміття з території яку 

обслуговує ПП "Житлоремекс 2". 
виконано 

08.11 по 

12.11 
Проведення дезінфекції в будинках. виконано 

08.11 по 

12.11 
Перевірка димових і вентиляційних каналів. виконується 

08.11 по 

12.11 
Перевірка внутрішньо - будинкових мереж. виконується 

 

PS: Проведення зварювальних робіт системи опалення за адресами вул. 

Вінницька 65, Володимирська 15. 

 

PS: Прибирання контейнєрних майданчиків за адресами: вул. 

Вінницька 41, Вінницька 45, Європейська 80, Європейська 68, Європейська 

60, Данилівська 24. 

 

 

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 08.11.2021р. по 12.11.2021р. 

      

Дата Адреса Вид робіт Відповідальний 

виконавець 

08.11 вул. Солдатська 

вул. Бр. Міхеєвих 

вул. Фруктова 

вул. Прорізна 

вул. Герцена 

Встановлення світильників 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

 

09.11 вул. Солдатська 

вул. Одеська 

вул. Садова 

вул. Дзержинського 

Встановлення світильників 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

10.11 пл. Соборна 

СЗОШ №12 

 

Видалення аварійного дерева 

Встановлення системи оповіщення н/с   

Панасюк А.В. 

Король О.В. 

 

11.11 вул. Серафимовича 

пр. А.Корольова 

вул. А.Корольова 

 

Демонтаж світильників 

Демонтаж світильників 

Демонтаж світильників 

  

Король О.В.  

Король О.В. 

Король О.В. 

 

12.11 вул. Серафимовича 

вул. Ліпецького 

пл. Соборна 

Заміна світильників 

Заміна ламп 

Видалення аварійного дерева 

 

Король О.В. 

Король О.В. 

Панасюк А.В. 

 

 

 

Начальник МКАРС                                    Павло КОТИК 

    12.11.2021 р._№ 285 



МКП «Бердичівкомунсервіс» 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 

08.11.2021 р. – 12.11.2021 р. 

№ 

п/п 

Дата Вид робіт Відповідальна 

особа 

1 08.11.2021 Прибирання опалого листя вул.Одеська 
Викошування трави та зрізання гілля вул.Червона 

 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

2  Відлов безпритульних тварин вул.Руська, Вінницька, Житомирська 

Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Грейдерування дорожнього покриття мікрорайон «Загребля» 
Обслуговування світлофорних об’єктів  

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

3 09.11.2021 Прибирання опалого листя вул.Вінницька 

Кронування дерев вул.Вінницька 
Машкара 

Олександр 

Сергійович 

4  Розчистка колодців зливових мереж 
Відлов безпритульних тварин по місту 

Грейдерування дорожнього покриття мікрорайон «Новосілки»  

Встановлення дорожніх знаків по місту 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

5 10.11.2021 Кронування дерев пл.Соборна 
Прибирання опалого листя вул.Генерала Луппова, вул.Садова  

 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

6 Встановлення зливових решіток та дорожніх знаків Відлов 

безпритульних тварин по місту 

Грейдерування дорожнього покриття мікрорайон «Мясокомбінат» 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

7 11.11.2021 Ліквідація аварійного дерева вул.Європейська, 71 
Прибирання опалого листя вул.Короленка, Пушкіна 

 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

8 Розчистка зливової мережі та ремонт лотків вул. Довженка, 44 

Відлов безпритульних тварин по місту. 
Грейдерування дорожнього покриття мікрорайон «Корніловка». 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

9 12.11.2021  Кронування дерев вул.Білопільська 
Прибирання опалого листя вул.Білопільська, Богунська 

 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

10 Розчистка зливової мережі та ремонт лотків вул. Довженка, 44 

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

Обслуговування біотуалетів 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 



 

 

           МКП  «Бердичівводоканал» надає інформацію про виконані роботи з 

08.11.2021 по 12.11.2021 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 08.11.21  вул. Вінницька,65, вул. Семенівська,37 (ПТУ №4), вул. Пархоменка,46,                                    

вул. Житомирська,113,115,117, вул. Білопільська,75, вул. Житомирська,12,                       

вул. Пушкіна,3   проведенні роботи по ліквідації заторів      

вул. Мучна,52а , вул. Руська,3 чистка каналізаційних сіток.                                                                      

2. 09.11.21   вул. Богданівська,35, вул. Соборна,17, вул. Вінницька,71    проведенні роботи по 

ліквідації заторів        

вул. Цадика  викачка каналізації                                                                              

3. 10.11.21   вул. Семенівська (СЗШ №10), вул. Б.Хмельницького,6, вул. Житомирська, 115, 

117, пров. Котляревського,10,12, вул. Котляревського,2а   проведенні роботи по  

ліквідації заторів. 

вул. Руська,3,5 чистка каналізаційної сітки 

4. 11.11.21  вул. Одеська,38\2, вул. Вінницька,10, вул. Котляревського,2а, вул. Вінницька,71  

проведенні роботи по ліквідації заторів 

вул. Козацька ТОВ «Три ведмеді» усунення прориву на  каналізаційній мережі  

5. 12.11.21 вул. Семенівська (СЗШ №10), вул. Одеська,58, вул. Є. Старікова,6,                                 

вул.  Варварівська,3,5  проведенні роботи по ліквідації заторів 

Всього:                                                                                                                           28 заторів 

Бригада водопроводу 

1 08.11.21  вул. Короленка х вул. Шевченка ліквідація прориву.    

вул. Б.Хмельницького х вул. Садова ремонт пожежного гідранту 

ІІ пров. Червоний,23 закрили пожежний гідрант 

вул. Чкалова,6,8 ліквідація прориву в колодязі  

вул. Карастоянової,42 ремонт водорозбірної колонки              

2 09.11.21  с. Мирне вул. Козацька відновлення  водопроводу 

вул. Карастоянової,42 ремонт водорозбірної колонки 

НС №1 вул. Житомирська, КНС «Рибна» , КНС «Головна»  вивіз сміття                                                                                                                                                             

3. 10.11.21 НС №2 вул. Короленка ремонт засувки 

НС №2 вул. Короленка загрузка щебенем ФОВа  

вул. Чуднівська (МКП «Бердичівкомунсервіс»), вул. Свободи,4 вул. Семенівська,3 

підсипка пошкоджених ділянок після проведення ремонтних робіт на мережах. 

вул. Молодогвардійська ремонт колодязя пожежного гідранту 

вул. Гостинна,156 ліквідація прориву. 

4. 11.11.21  вул. Бр. Міхеєвих, 1-3 ліквідація прориву. 

вул. Шевченка х вул. Короленка ліквідація витоку води з колодязя ПГ 

вул. Богданівська,75,133, вул. Бистрицька,97, вул. Аширбекова,6, вул. Садова х 

вул. Європейська  підсипка пошкоджених ділянок після проведення ремонтних 

робіт на мережах. 

5. 12.11.21 вул. Одеська,61, 63   ліквідація прориву. 

вул. Володимирська,9, вул. С.Ковтуна,1, пров. Пляжний,19 приєднання 

водопроводу до централізованої мережі 

 

Всього:                                                                                                               7  проривів 

  

Служба ППВ 

1 

 

08.11.21 Доставка гіпохлориту на НС №2 по вул. Короленка. 

Виготовлення ключа для відкривання засувок у колодязі на НС №1 по вул. 



 

Житомирська,87 

Перехід водоприймального колодязя на зимній режим роботи НС №3 (І підйом). 

2. 09.11.21 Підготовчі роботи до ремонтних робіт на НС ІІІ підйому по вул. Житомирська,23. 

Огородження насосної станції,  закріплення сітки рабиці на НС №3 «Південа».         

3. 10.11.21 Монтаж повітряної гребінки та засипка ФОВ фільтруючим матеріалом на НС №2 

вул. Короленка. 

4. 11.11.21  Засипка ФОВа фільтруючим матеріалом НС №2 вул. Короленка. 

5. 12.11.21 Засипка ФОВа фільтруючим матеріалом НС №2 вул. Короленка. 

 Служба КНС 

1. 08.11.21 РКНС «Білопільська»  – чистка насоса, ремонт клапана Ø 150 мм на насосі №2, 

технічне обслуговування насосних агрегатів та запірної арматури, запуск станції  

роботу. РКНС «Елінг» технічне обслуговування насосних агрегатів, чистка 

насосів, запуск станції в роботу. 

2. 09.11.21 РКНС «Рибна» – перепакування засувок Ø 150 мм на системі барботування, 

чистка засувки Ø 200 мм на всмоктувальному колекторі насосного агрегату №1, 

технічне обслуговування запірної арматури, запуск станції в роботу. 

3. 10.11.21 РКНС «Лада сервіс» усунення затору на вході в станцію, чистка решіток, технічне 

обслуговування запірної арматури, запуск станції в роботу.  

РКНС «Зоряна» перепакування насосних агрегатів, технічне обслуговування 

запірної арматури, запуск станції в роботу.  

4. 11.11.21 РКНС «Зоряна» встановлення автоматики на дренажному насосі, чистка насосів, 

ремонтні роботи в грабельному приміщенні. 

5. 12.11.21 РКНС «Газконтора» технічне обслуговування запірної арматури, чистка всмоктую 

чого колектора на насосі №1, ремонтні роботи в грабельному приміщенні, запуск 

станції в роботу. РКНС « Елеватор»  ремонт зворотного клапана на насосі №1, 

перепакування насосів, чистка робочого колеса насоса №2, технічне 

обслуговування запірної арматури, запуск станції в роботу.  

Електротехнічна служба 

1. 08.11.21 Усунення дефектів управління в частотних перетворювачах  90 кВт, 110 

кВт, програмування та точні налаштування в тиску подачі води на НС №3 

«Південна» 
2. 09.11.21 Усунення дефектів управління в частотних перетворювачах  90 кВт, 110 

кВт, програмування та точні налаштування в тиску подачі води на НС №3 

«Південна» 

3. 10.11.21  Технічне обслуговування, ремонт магнітного контактора та автоматична 

система включення насосів на КНС «Газопровідна». 
4. 11.11.21 Ремонтно-відновлювальні роботи після аварії на ЛЕП-380 В свердловина 

№41 с.Хажин. 
5. 12.11.21 Налаштування автоматичного управління насосом подачі води, коригування 

тиску та точні настройки управління свердловини №41 с.Хажин. 
 


	УКРАЇНА
	МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА

