
                                                            Перелік   робіт 

поточного ремонту , виконаних  за період з 01.10.2021 р- 31.07.2022 р. по  

     ПП «ПЕРСПЕКТИВА»  в   будинках  за    адресами 

                Б-р С.Петлюри 1 

  Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Фарбування дитячого майданчика 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Ремонт дверей на горищі 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

 

 

 



   

        Б-р С.Петлюри 2 

 

   Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Ремонт входу у 2 підїзд 

Ремонт входу в 1 підвал 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Ремонт парапета на даху 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

 

 

 

 

 

 



             Б-р С.Петлюри  6 

 

  Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою  

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Капітальний ремонт входу у  1-2  підїзди 

Фарбування дитячого майданчика 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Вул.Бр.Бойчуків 7 

 

   Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Фарбування дитячого майданчика  

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Ремонт площадки біля 3 підїзду 

Частковий  ремонт покрівлі в 2 підїзді кВ.69 – 10 м2 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Встановлення сітки на вентиляційні люки 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

 

                   

         



                Вул.15 Квітня 2 

 

   Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Встановлено  мікрохвильовий світильник з датчиком руху в підїзді 

Ремонт пластикових дверей , заміна завісів 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Покриття руберойдом балконного дашка кВ.81 – 12 м2 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Виконано  щомісячно роботи  по пожежному спостереженню  будинку 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

 

                 

                         Вул.15 Квітня 4 



 

  Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Встановлено рохповітрювач в кв.107 

Заміна світильника в тамбурі 

Відновлення  освітлення  у  місцях загального  користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Фарбування дитячого майданчика 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Частковий  ремонт покрівлі в 3 підїзді кВ.105 – 40 м2 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

 

 

        

                     Вул.15 Квітня  6 

  Косіння газонів на прибудинковій території 



  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Проведено ізоляцію труб на технічному поверсі і в підвальному приміщені 

Замінено електролічильник в основній щитовій –підвальне приміщення 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Фарбування дитячого майданчика 

Ремонт сходів при вході в 2 підїзд 

Встановлено лінолеум у ліфті  4 підїзду 

Ремонт дверей на технічний поверх 4 підїзду 

Встановлено мікрохвильовий світильник  з датчиком руху 1 ,2,3,  4 підїзди 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Ремонт сходової клітки з входами  в 2-3 підїздах 

Ремонт м’якої покрівлі кВ.69,71,100,101,103 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

      Вул. 15  Квітня 7 

 



  Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Встановлено  два крани у підвальному приміщені g 25 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Проведено заміну електролічильника і профілактика загальної щитової 

Роботи з усунення незначних аварій 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Частковий  ремонт покрівлі в 1 підїзді кВ.32,33 – 10 м2 

Фарбування дитячого майданчика 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Встановлено світильник з датчиком руху 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

 

                

       Вул. 15 Квітня 8 

 

  Косіння газонів на прибудинковій території 



  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Ремонт дашків над входами в підвал 

Встановлено світлодіодних  світильників з датчиком руху 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Фарбування дитячого майданчика 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 

 

 

 

 

 

 

          Вул.Бр.Бойчуків 3 

 

  Косіння газонів на прибудинковій території 

  Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку 



Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 

Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території 

Загальний огляд будинку 

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку 

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими 

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у 

з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Перевірка цілісності ізоляторів 

Відновлення освітлення у місцях загального користування 

Роботи з усунення незначних аварій 

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків 

Механізоване очищення прибудинкової території  від снігу грейдером 

Санітарна обрізка дерев та кущів 

Фарбування дитячого майданчика 

Ремонт  парапета в 2 підїзді 

Заміна скла в при ямці 

Розморожування каналізаційних мереж 

Ремонт мереж централізованого опалення 

Фарбування фасадів охрою 

Обстеження системи електропостачання місць загального користування 

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі 

Усунення причин, що викликають відсутність світла 

Очищення підвального приміщення від побутового сміття 

Дезінсекція підвального приміщення 

Дератизація в підвальних приміщеннях 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

           


