
Додаток 3  

до рішення виконавчого комітету  

від 24.06.2019 № 131 

 

 

 

 

Періодичність та види робіт при наданні послуг  

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

 

№ 

п/п 
Перелік послуг та види робіт Періодичність надання послуг 

1 Прибирання прибудинкової території  

1.1 Підмітання території з удосконаленим покриттям П’ять разів на тиждень  

1.2 Прибирання газонів Тричі на тиждень 

1.3 Косіння трави на газонах Тричі на рік 

1.4 
Підмітання снігу (35% від площі удосконаленого 

покриття) 

За наявності опадів (але не 

менше 50 разів на рік) 

1.5 Зсування снігу (15% від площі підмітання снігу) 
За наявності опадів (але не 

менше 10 разів на рік) 

1.6 
Посипання території піском (15% від площі 

підмітання) 

При ожеледиці (але не менше 24 

разів на рік) 

1.7 Очищення урн від сміття Тричі на тиждень 

1.8 Видалення сміття із сміттєприймальної камери Двічі на тиждень  

1.9 Дезінфекція контейнерів Один раз в місяць 

2 Вивезення побутових відходів За графіком 

3 Прибирання підвалів Два рази на рік 

4 Технічне обслуговування ліфтів 
Відповідно до договору із 

спецпідприємством 

5 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових 

систем: холодного водопостачання та 

водовідведення (контроль,забезпечення 

справності, наладка і регулювання інженерних 

систем, аварійне обслуговування) 

2-4 рази на рік відповідно до 

наказу Державного комітету 

України з питань житлово-

комунального господарства від 

17.05.2005 № 76, додатку № 3 до 

наказу Міністерства 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України від 25.12.2013 № 603 

6 
Обслуговування димових та вентиляційних 

каналів 

Прочистка – 1 раз/рік, техогляд – 

1 раз/рік 

7 

Поточний ремонт конструктивних елементів, 

внутрішньобудинкових систем холодного 

водопостачання та водовідведення, технічних 

пристроїв та елементів зовнішнього упорядження 

Згідно з графіками, 

затвердженими на підприємстві, 

сформованими на підставі 

загальних оглядів будинків (двічі 

на рік) відповідно до наказу 

Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України від 

25.12.2013 № 603 

8 Дератизація 
Відповідно до договорів (1 

раз/рік) 

9 Дезінсекція Один раз в рік 

10 Енергопостачання для ліфтів Безперебійне 

11 Освітлення місць загального користування В міру необхідності 



12 
Технічне обслуговування та поточний ремонт 

мереж електропостачання та електрообладнання 

відповідно до переліку робіт та 

наказу Міністерства 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України від 25.12.2013 № 603 

13 Технічне обслуговування систем газопостачання 
Відповідно до договору із 

спецпідприємством 

 

14 

 

 

 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових 

систем гарячого водопостачання та опалення 

2-4 рази на рік відповідно до 

наказу Державного комітету 

України з питань житлово-

комунального господарства від 

17.05.2005 № 76, додатку № 3 до 

наказу Міністерства 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України від 25.12.2013 № 60314 

 


