
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

по відділу з обслуговування житлового фонду та благоустрою території 

за тиждень ( з 28.05.2021 по 03.06.2021 ) 
 

1  Забезпечується щоденна дезінфекція ліфтових кабін, сходових клітин та 

під’їздів в 1016 житлових будинках (крім святкових і вихідних днів) . Обробляються 

3843 під’їзди, в роботах задіяно 484 особи, використовується 496 оприскувачів,  

використано гіпохлориду 1052 л ( за тиждень). 

2  Організовано та проведено заходи з генерального прибирання 10 житлових 

будинків та прибудинкових  територій за адресами: просп. Ю.Гагаріна, 9,                 

вул. Будівельників, 23, Харківське шосе, 7, вул. Алматинська, 101,                              

вул. Березняківська, 36б, вул. Курнатовського, 2а, бульв. Перова, 46/2, Русанівська 

набережна, 10, Дарницький бульвар, 21, вул. Вершигори, 9 (вологе прибирання в 

під’їздах будинків, миття вікон в під’їздах, прибирання допоміжних 

приміщень,прибирання прибудинкових територій, дрібний ремонт елементів 

благоустрою та інші роботи). 

3 Завершено перший покіс трави на територіях, які закріплені за комунальним 

підприємством та розпочато другий (на площі 311526 кв. м, що складає 22% від 

загальної площі території підприємства).  

4 Завантажено в транспорт надавача послуг з вивезення ВГВ попередньо 

зібраних з прибудинкових територій  1719 куб.м ВГВ. 

5 Очищено 23 зливоприймача. 

6  Проведено поточний (дрібний ремонт) елементів на  63  житлових будинках  

( ремонт дощок оголошення, декоративної огорожі, лав для відпочинку, елементів на 

дитячих та спортивних майданчиках, встановлення нових лав для відпочинку, 

обмежувачів руху, встановлення нової декоративної огорожі) 

7  Проведено роботи по догляду за зеленими насадженнями на прибудинкових 

територіях  34 житлових будинках ( видалення сухостою, омели та санітарної обрізки 

дерев, підстригання кущів, висадження кущів, видалення порослі) 

8 Очищено 3580 м2 внутрішньоквартальних проїздів від піскомету та іншого 

сміття. 

9 Здійснено прибирання та вивезення сухої трави, корчів, гілля  обсягом  

202 куб. м. 

10 Здійснено завезення піску на дитячі  майданчики 5 т.  

11 28 травня працівники комунального підприємства були задіяні в роботах по 

очищенню від сміття позабалансових територій між ЖК «Ревєра» та МВЦ 

Лівобережний, завантажено і вивезено близько 50 м3 сміття. 

12 З прибудинкових територій, які утримуються підприємством вивезено за 

тиждень 773 од. автомобільних шин. 

 


