
МКП «Бердичівкомунсервіс» 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ 

06.12.2021 р. –10.12.2021 р. 

№ 

п/п 

Дата Вид робіт Відповідальна 

особа 

1 06.12.2021 Вирізування та навантаження гілля с.Скраглівка Продиус Інна 

Олексіївна 

2 Ремонт зупинки громадського транспорту вул.Чуднівська 
Заміна дорожніх знаків по місту 

Ремонт урн вул.Європейська (бульвар) 

Грейдерування дорожнього покриття вул.Пригородна 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

3 07.12.2021 Ліквідація аварійних дерев, розкряжування повалених дерев 
зелений масив «Завідня» 

Продиус Інна 

Олексіївна 

4 Розчистка зливової мережі вул. Аширбекова, 12 
Обслуговування громадського туалету пл.Соборна,25 

Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Заготівля дров для власних потреб (на базі) 
 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

5 08.12.2021 Посипання тротуарів ПСС вул.Шевченка, Європейська, пл.Соборна Продиус Інна 

Олексіївна 

6 Ліквідація ожеледиці: 

1. Посипка ПСС тротуарів (вул.Європейська, пл.Соборна) 

2. Посипка ПСС доріг вулиць міста згідно маршрутів 
3. Очищення доріг вулиць міста від снігу 

4. Посипка ПСС зупинок громадського транспорту 

 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

7 09.12.2021 Посипання тротуарів ПСС вул.Семенівська, пров.Семенівський І, ІІ, 
ІV, вул.Богунська, Новоіванівська, Богданівська, 30-річчя 

Перемоги, Молодогвардійська, Чуднівська, Козацька, Бистрицька 

Продиус Інна 

Олексіївна 

8 Ліквідація ожеледиці: 
1. Посипка ПСС тротуарів (вул.Вінницька, Одеська, 

Житомирська) 

2. Посипка ПСС доріг вулиць міста згідно маршрутів 

3. Очищення доріг вулиць міста від снігу 
4. Наповнення ящиків ПСС вул.Житомирська, Європейська, 

Вінницька, Одеська 

 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

9 10.12.2021  Ліквідація аварійних дерев, розкряжування повалених дерев 

зелений масив «Завідня» 
Продиус Інна 

Олексіївна 

10 Ліквідація ожеледиці: 
1. Чистка тротуарів  

2. Посипка ПСС доріг вулиць міста згідно маршрутів 

Ремонт світлофорного об’єкта на перехресті вул.Житомирська-
М.Раскової 

Розчистка зливових решіток від льоду вул.Житомирська, 

Бистрицька, Вінницька, Європейська, Б.Хмельницького 

 

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 06.12.2021р. по 10.12.2021р. 

      

Дата Адреса Вид робіт Відповідальний 

виконавець 

06.12 пл. Центральна Прикрашання ялинок та 

адмін.приміщень 

Король О.В. 

 

07.12 пл. Центральна Прикрашання ялинок та 

адмін.приміщень 

Король О.В. 

 

08.12 пл. Центральна  

 

 Прикрашання ялинок та 

адмін.приміщень 

Король О.В. 

 

09.12 пл. Центральна Прикрашання ялинок та 

адмін.приміщень 

Король О.В.  

 

10.12  пл. Центральна Прикрашання ялинок та 

адмін.приміщень 

Король О.В. 

 

 

 

Начальник МКАРС                                    Павло КОТИК 

    10.12.2021 р._№ 492 



 

 

           МКП  «Бердичівводоканал» надає інформацію про виконані роботи з 

06.12.2021 по 10.12.2021 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 06.12.21  вул. Мостова,12, вул. Європейська,10,12, вул. Миру,5, вул. Одеська,34\2,                               

вул. Вінницька,41,65,  вул. Європейська,63  проведенні роботи по ліквідації 

заторів.                                                                 

2. 07.12.21   вул. Пархоменка,38, вул. Котляревського, 26, вул.30- річчя Перемоги,5,           

проведенні роботи по  ліквідації заторів. 

вул. Газопровідна,36 обстеження на наявність прориву 

вул. Руська,3, вул. Житомирська,35 (СМУ-6) чистка каналізаційних сіток. 

3. 08.12.21  вул. Газопровідна,36 ліквідація прориву каналізаційної мережі 

4. 09.12.21   вул. Чорновола,17, вул. Б.Хмельницького,1а,3, вул. Одеська,51 а,                                            

вул. Є. Старікова,6  проведенні роботи по ліквідації заторів. 

5. 10.12.21 вул. Садова, 51\30, вул. Чкалова,10 б,  вул. Білопільська,71, вул. Житомирська,46\1 

проведенні роботи по ліквідації заторів. 

Всього:                                                                                                                           20 затори 

Бригада водопроводу 

1 06.12.21  НС №5 по вул. Гірська ліквідація прориву 

вул. Інтернаціоналістів,33 перекрили водопостачання,  прорив на власника  

вул. Богданівська,27 обстеження мережі на наявність прориву  

вул. Богданівська х вул. Данилівська відкрили засувку. 

2 07.12.21  вул. Богданвська,27 ліквідація прориву     

вул. Ботанічна,2 перекрили та відкрили воду для ремонту на мережі  

 вул. Бистрицька,30 ремонт колодязя  

вул. Короленка х вул. Шевченка підсипка пошкодженої ділянки після проведення 

ремонтних робіт 

вул. Медична,10 ліквідація витоку води з колодязя. 

3. 08.12.21  вул. Чуднівська, 156 (МКП «Бердичівкомунсервіс») приєднання до 

централізованої  водопровідної мережі  

вул. Європейська,18\6 (школа №5) обстеження мережі на відсутність тиску води  

вул. Богданівська,25 підсипка пошкодженої ділянки після проведення ремонтних 

робіт 

4. 09.12.21 вул. П.Комуни,4, вул. Інтернаціоналістів,33, вул. Медична,10,                                               

вул. Новоіванівська,52  ліквідація витоку води з колодязя.                                                                                          

вул. М.Грушевського,34\26 перекрили воду для проведення ремонтних робіт. 

вул. Данилівська, 9  обстеження мережі на можливість заміни вводу. 

вул. Богданівська,25, 136, вул. Чуднівська х вул. О..Реготуна  підсипка 

пошкодженої ділянки після проведення ремонтних робіт 

вул. Нізгурецька,38 засипка розкопки після проведення ремонтних робіт 

вул. Є. Старікова обстеження мережі на наявність прориву 

5. 10.12.21 вул. Бр. Цілінських,76 с. Хажин, вул. Є. Старікова,1   ліквідація прориву. 

Всього:                                                                                                               9  проривів 

  

 

Служба ППВ 

1 

 

06.12.21 Ремонт підвищувального насоса на НС ІІІ підйому по вул. О.Пителя,10 

Скид осаду з освітлювачів №1-2 на НС №3 «Південна» 

2. 07.12.21 Заміна підвищувального насоса на НС ІІІ підйому по вул. О.Пителя,10. 



 

Скид осаду з освітлювачів № 3-4 на НС №3 «Південна»  

3. 08.12.21 Заміна манометра, покраска насоса та станини  на НС ІІІ підйому по вул. 

О.Пителя,10. 

Скид осаду з освітлювачів № 5-6 на НС №3 «Південна» 

4. 09.12.21  Відбір води для аналізу на свердловині № 44 вул. Січових Стрільців,119 

Скид осаду з освітлювачів №7-8 НС №3 «Південна» 

5. 10.12.21 Зняття дебету на свердловині № 20,26 вул. Білопільська та НС №3 «Південна» 

Аварійний виїзд на свердловину №41 с. Хажин. 

Встановлення радіатора на гідролізній установці ЕП-10-51 №1 на НС №3 

«Південна» 

 Служба КНС 

1. 06.12.21 РКНС «Газконтора» усунення аварійної ситуації, ремонт клапана Ø 50 мм, чистка 

грабельного приміщення, ремонт основної засувки Ø 100 мм на напірному 

колекторі, запуск станції в роботу. 

2. 07.12.21 РКНС «Газконтора» усунення аварійної ситуації, ремонт клапана Ø 50 мм, чистка 

грабельного приміщення, ремонт основної засувки Ø 100 мм на напірному 

колекторі, запуск станції в роботу. 

3. 08.12.21 РКНС «Рибна» ремонт дренажного насоса, перепакування, запуск в роботу, 

плановий огляд та частковий ремонт запірної арматури на насосному агрегаті №2. 

4. 09.12.21 ГКНС огляд та технічне обслуговування запірної арматури, насосних агрегатів, 

ремонт вентиляції в машинному залі. 

5. 10.12.21 РКНС «Енергетик» чистка засувки Ø 100 мм на насосі №1, перепакування 

насосного обладнання, заміна з’єднувальних ременів, ремонт засувки Ø 200 мм в 

грабельному приміщенні, запуск станції в роботу. 

Електротехнічна служба 

1. 06.12.21 Демонтаж обладнання, підготовка до установки двигуна і комплектуючих 

на НС ІІІ підйому по вул. О.Пителя. 
2. 07.12.21 Завершення робіт та ввід в роботу насоса №2 на НС ІІІ підйому по вул. 

О.Пителя. 
3. 08.12.21  Заміна перемикача насосів №2 і №3, чистка контактора 50 кВт на КНС 

«Рибна»  
4. 09.12.21 Коригування тиску сухого ходу на НС ІІІ підйому по вул. Житомирська,50 

та вул. Лупова..   
5. 10.12.21 Ремонт та налаштування опалення в адмінбудинку по вул. Житомирська,87. 

 Технічне обслуговування деревообробних станків. 
 



 

 

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 

„КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

МІСТА БЕРДИЧЕВА” 

13313  м. Бердичів  площа Соборна,24, телефони: начальник  2-50-70, бухгалтерія 2-22-73 

10.12.2021р. №92_____ 

на № _______________ 

 

 

          

         Заступнику міського голови 

                 Олені Благодир 

 

     На кладовищі  по вул. Бистрицькій вивезено сміття з міжсекторних доріг. 

Вирубано поросль на 10, старообрядному секторах, чистились дороги від 

снігу. На кладовищі по вул. Пушкіна продовжено вирубку кущів.    

   На наступний тиждень планується  продовжити  вирубку кущів і вивоз 

сміття  на кладовищі по вул. Бистрицькій.  Продовжити вирубку кущів на 

кладовищі по вул. Пушкіна. 

  

 

Начальник ККП               В.В.Пухальський 
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