
ІНФОРМАЦІЯ 

по відділу з обслуговування житлового фонду та благоустрою території 

за тиждень ( з 30.07.2021 по 05.08.2021) 

 

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 задіяні 483 особи, використовується 496 оприскувачів,  

використано гіпохлориду 950 л ( за тиждень). 

2  Організовано та проведено заходи з генерального прибирання 10 житлових 

будинків та прибудинкових  територій за адресами:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вул. Чупринки,4, вул. Краківська, 14/6, просп. Соборності, 3,  вул. Алматинська, 68-А, 

вул. Березняківська, 36-Г, просп. А.Навої, 59, вул. Кибальчича Миколи, 8-А, вул. 

Ентузіастів , 11, Дарницький бульвар, 9,  вул. Райдужна, 21-А (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 Проводиться третій покіс трави, який здійснюється по мірі необхідності при 

досягненні висоти трав’яного покрову 15 см., роботи з покосу продовжуються. 

4  Проведено профілактичне прочищення 28 зливоприймачів (загальна 

кількість 616 ) та очищено гідромонітором – 16 м/п зливо мереж (загальна 

протяжність 59073 м/п). 

5  Проведено поточний (дрібний ремонт) елементів на  80  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) 

6  Проведено роботи по догляду за зеленими насадженнями на прибудинкових 

територіях  37  житлових будинках ( видалення сухостою, омели та санітарної обрізки 

дерев, підстригання кущів, висадження кущів та квітів, видалення порослі, завезення 

грунту) 

7 Очищено 1300 м/п внутрішньоквартальних проїздів від піскомету та іншого 

сміття (загальна протяжність 50833м/п). 

8  Здійснено завезення рослинного грунту в садиби житлових будинків  25 т. та 

145т. піску на дитячі майданчики.  

9 Забезпечується належний санітарний стан на прибудинкових територіях, 

прибираються сторонні габаритні предмети – частини бортового каменю, уламки 

залізобетонних урн та інше. Вивезено 42 куб.м. будівельних відходів, 115куб. м. 

рослинних відходів, завантажено в  транспорт надавача послуг з вивезення ВГВ 

попередньо зібраних з прибудинкових територій  1795,2куб.м ВГВ. 

  

 

 


