




ЗВІТ РОБІТ 

ПП "Житлоремекс 2" 

за період з 17.01 по 21.01.2022 року 

 

 

Дата/час Заходи (подія) 
Відмітка про 

виконання 

17.01 по 

21.01 

Виконання робіт з надання послуг по заявкам 

мешканців. 
виконано 

17.01 по 

21.01 

Вивіз негабаритного сміття з території яку 

обслуговує ПП "Житлоремекс 2". 
виконано 

17.01 по 

21.01 

Проведення робіт по прибиранню території яку 

обслуговує ПП "Житлоремекс 2" від снігу та 

льоду. 

виконано 

17.01 по 

21.01 
Проведення дезінфекції в будинках. виконано 

17.01 по 

21.01 
Перевірка димових і вентиляційних каналів. виконано 

17.01 по 

21.01 
Перевірка внутрішньо - будинкових мереж. виконано 

 

PS: проведено заміну ділянки мережі теплопостачання за адресою вул. 

Данилівська 24. 

 

 

Головний інженер ПП "Житлоремекс 2"      С.ШТУРНАК 



МКП «Бердичівкомунсервіс» 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ 

17.01.2022 р. – 21.01.2022 р. 

№ 

п/п 

Дата Вид робіт Відповідальна 

особа 

1 17.01.2022 Кронування дерев пл.Соборна 
Навантаження та вивезення гілля пл.Собрна 

Продиус Інна 

Олексіївна 

2  Ремонт пам’ятника-меморіалу воїнам-інтернаціоналістам 
вул.Є.Старікова 

Розчистка випусків зливових канав (по місту) 

Ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул.Житомирська-
вул.Короленка 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

3 18.01.2022 Ліквідація стихійного сміттєзвалища с.Скраглівка (біля кладовища) Вендрах Ірина 

Вікторівна 

4  Видалення порослі дерев вул.Пушкіна, Шевчека Продиус Інна 

Олексіївна 

5  Посипка тротуарів сумішшю відсіву з сіллю вул.Чуднівська, 

О.Реготуна, Козацька, Бистрицька, Молодогвардійська, Луппова, 

Одеська, Н.Іванівська, Богунська, Пушкіна, Героїв України, 
Шевченка, Здоровя, Короленка, пл.Соборна. 

Ремонт лавочок на пр.Пляжному 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

6 19.01.2022 Видалення порослі дерев вул.Одеська Продиус Інна 

Олексіївна 

7  Вивіз піскосоляної суміші по ящиках Житомирська, Європейська, 

Вінницька, Одеська, П.Комуни, М.Раскової, Короленка, Шевченка, 

Садова 

Посипка тротуарів та місця відпочинку провул.Пляжний  

Мацюк Віталій 

Юрійович 

8 20.01.2022 Навантаження та вивезення гілля вул.Богданівська, Білопільська Продиус Інна 

Олексіївна 

9  Вивіз піскосоляної суміші по ящиках Богданівська, Н.Іванівська. 

Білопільська, Низгірецька, Червона, Р.Абрамова, Г.Артемовського, 

І.Огієнка, Мучна, Піонтковського, Ватутіна 
Розчистка зливових решіток від снігу і льоду по місту  

Мацюк Віталій 

Юрійович 

10 21.01.2022 Ліквідація стихійного сміттєзвалища вул.Шевченка, 48, вул.Героїв 

Крут 
Вендрах Ірина 

Вікторівна 

11  Навантаження та вивезення гілля вул.Житомирська, пл.Соборна Продиус Інна 

Олексіївна 

12  Реставрація дорожніх знаків 

Посипка тротуарів вул.Мостова, 30-річчя Перемоги, Миру, 

Ш.Алейхема, провул.Тихий, Б.Хмельницького, 

М.Грушевського, Л.Карастоянової 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 



 

 

           МКП  «Бердичівводоканал» надає інформацію про виконані роботи з 

17.01.2022 р. по 21.01.2022 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 17.01.22 вул. Житомирська,14, 67, вул. Одеська,57, вул. Шкіряників,28,                                                   

вул. Мебельників,18, вул. Червона,26, вул. Семенівська,23,23а, КНС 

«Низгірецька»  проведенні роботи по ліквідації заторів.      

ІІ провулок Червоний обстеження на наявність прориву                                                   

2. 18.01.22   вул. Семенівська,4 (школа№10), вул. Вітківського,44, вул. Молодогвардійська,10 

проведенні роботи по  ліквідації заторів.                                                    

3. 19.01.22  вул. Нізгірецька,12,30,38, вул. Мучна,54, вул. Миру,6, вул. 30-річчя Перемоги,5  

проведенні  роботи по  ліквідації заторів.. 

4. 20.01.22 вул. Вінницька (ТЦ «Пасаж»)   ліквідації прориву 

вул. Європейська, 11, вул. Є. Старікова,5 проведенні роботи по ліквідації заторів                                                    

5. 21.01.22 ІІ провулок Чуднівський  проведенні роботи по ліквідації прориву 

Всього:                                                                                                                           20 заторів 

Бригада водопроводу 

1 17.01.22  с. Хажин вул. Цілінського,58-60  ліквідація прориву 

вул. Сєрова,3, вул. Вінницька,57-59  ліквідація витоку води з колодязя 

пров. Є.Старікова,10обстеження підвального приміщення в будинку  на наявність 

витоку води. 

2 18.01.22  вул. Староміська,19, вул. Європейська,116  (БК ім. Шабельника) ліквідація 

прориву     

НС ІІІ підйому вул. Семенівська,23 а, вул. О.Пителя,10, вул. Житомирська,50 

аварійно відновлювальні робдти. 

3. 19.01.22 вул. Богданівська,12 ліквідація прориву 

вул. Європейська,116 заміна засувки 

вул. Житомирська,5 перекрили воду до будинку 

вул. Козацька,154 ліквідація прориву в колодязі 

вул. Рибна,7 викачка води з колодязя 

4. 20.01.22 вул. Житомирська,5, вул. Одеська,55 перекрили воду до будинку 

вул. Чуднівська,20-26, вул. Свічна,20\36, вул. Коцюбинського,54-67 обстеження 

на наявність прориву 

вул. Ватутіна,19 ліквідація прориву 

вул. Європейська,116 роботи по приєднанню водопроводу 

вул. Житомирська,5 відкрили воду 

вул. Робітнича,56, вул. Новоіванівська, 3 ліквідація витоку води з колодязя 

вул. Чорновола, 3 ремонт водорозбірної колонки 

5. 21.01.22 вул. Свічна ,20\36  ліквідація прориву 

відключення боржників 

Всього:                                                                                                               11  проривів 

  

 

Служба ППВ 

1 

 

17.01.22 Запланований скид осаду з освітлювачів №5,6 на НС №3 «Південна» 

Підготовчі роботи до встановлення насоса «Pedrollо» на НС ІІІ підйому по вул. 

О.Пителя,10. 

Підготовчі роботи до встановлення нового насоса для заповнення башти на НС 

№3 «Південна» 

2. 18.01.22 Запланований скид осаду з освітлювачів № 7,8 на НС №3 «Південна» 

Збір насосу К-45-30 після капітального ремонту  на НС №1 (майстерня) вул. 



 

Житомирська,87. 

3. 19.01.22 Встановлення насосу «Pedrollо» на НС ІІІ підйому по вул. О.Пителя,10 

Підготовчі роботи до заміни насоса для подачі води в башту на НС №3 

«Південна» 

4. 20.01.22 Монтаж насоса К-45-30 у машинному залі НС №1 вул. Житомирська,87 

Підготовчі роботи для монтажу насоса для накачки води у башту НС № 3 

«Південна» 

5. 21.01.22 Зварювальні роботи при встановленні насоса у машинному залі НС №1 вул. 

Житомирська,87 

 Служба КНС 

1. 17.01.22 РКНС «Рафінадний завод» усунення аварійної ситуації,чистка станції від бруду, 

чистка насосних агрегатів, чистка напірного колектора, запуск станції в роботу. 

2. 18.01.22 РКНС «Рафінадний завод» усунення аварійної ситуації,чистка станції від бруду, 

чистка насосних агрегатів, чистка напірного колектора, запуск станції в роботу 

3. 19.01.22 РКНС «Білопільська» ремонт засувок  Ø 150 мм та Ø 125 мм на насосі №2, чистка 

робочого колеса насоса,перепакування насоса, чистка грабельного приміщення, 

запуск станції в роботу,  

РКНС «Елінг» чистка насосів, ремонт засувки Ø 150 мм на насосі №1, 

перепакування насосів, запуск станції в роботу. 

4. 20.04.22  РКНС «Рибна» чистка засувки та зворотного клапана  Ø 150 мм на насосі №3, 

ремонт засувки Ø 150 мм на системі барботування, перепакування дренажного 

насосу, запуск станції в роботу. 

5. 21.01.22 ГКНС перевірка технічного стану насосного обладнання та запірної арматури, 

чистка засувки Ø 100 мм на системі барботування, ремонтні роботи на сходовому 

марші в грабельному приміщенні. 

Електротехнічна служба 

1. 17.01.22 КНС «Рафінадний завод» – ремонт двигуна 7,5 кВт, перевірка схеми 

запуску двигуна, технічне обслуговування .   
2. 18.01.22 ГКНС «Головна» технічне обслуговування двигунів № № 1,2,3  50 кВт           

3000  об\хв, чистка силових контактів контакторів в кількості 6 штук. 
3. 19.01.22  НС ІІІ підйому вул. Житомирська,50- заміна силового щита управління 

насосами №1, №2 пуско - налагоджувальні роботи. 
4. 20.01.22 НС ІІІ підйому вул. О.Пителя,10 встановлення другого щита  управління 

насосами №2, підключення допоміжного обладнання, пуско- 

налагоджувальні роботи, ввід в експлуатацію. 
5 21.01.22 НС ІІІ підйому вул. О.Пителя,10 встановлення другого щита  управління 

насосами №2, підключення допоміжного обладнання, пуско- 

налагоджувальні роботи, ввід в експлуатацію..  
 



  
 

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 17.01.2022р. по 21.01.2022р. 

      

Дата Адреса Вид робіт Відповідальний 

виконавець 

17.01 вул. Варшавська Встановлення світильників 

 

Король О.В. 

 

18.01 вул. Бр. Міхеєвих 

вул. Варшавська 

р. Гнилоп’ять 

Відновлення мережі після аварії 

Встановлення світильників 

Підготовчі роботи (вирізання льоду) до 

святкування Водохрещі 

Король О.В. 

Король О.В. 

Панасюк А.В. 

19.01 вул. Л. Українки  

пр. Гоголя 

вул. Бистрицька 

Встановлення світильників 

Заміна ламп 

Встановлення світильників 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

20.01 вул. Варшавська 

вул. Суворова 

пл. Центральна 

вул. Б. Хмельницького 

Встановлення світильників 

Усунення короткого замикання ТП-15 

Демонтаж ялинкових прикрас 

Зрізання аварійного дерева 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Панасюк А.В. 

21.01 пл. Центральна Демонтаж ялинкових прикрас Король О.В. 

 

 

 

Начальник МКАРС                                    Павло КОТИК 

    21.01.2022 р._№ 20 


	УКРАЇНА
	МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА

