
Як формували кошторис? 

Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 27 липня 2018 року N 190 затверджено обов’язковий перелік робіт 
(послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного 
будинку та прибудинкової території.   Згідно цього переліку сформовано необхідний 
кошторис. Прибирання враховано щотижня взимку та кожні 2 тижні влітку. Все інше 
обслуговування враховано з необхідною періодичністю.  

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

  

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 

    27 липня 2018 року N 190 
    Зареєстрований 

    
в Міністерстві юстиції 
України 

    
16 червня 2018 р. за N 
934/32386 

  ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

  робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання 
багатоквартирного будинку та прибудинкової території 

1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:   

  водопостачання;   

  водовідведення;   

  теплопостачання;   

  гарячого водопостачання;   

  зливової каналізації;   

  електропостачання;   

  газопостачання. - відсутнє в будинку   

2. Технічне обслуговування ліфтів.   

3. Обслуговування систем диспетчеризації.   

4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів.   

5. 
Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а 
також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). 

6. 

Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та 
елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому 
порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших 
майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. 

7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:   

  водопостачання;   

  водовідведення;   

  теплопостачання;   

  гарячого водопостачання;   

  зливової каналізації;   

  електропостачання;   



  газопостачання. - відсутнє в будинку   

8. 
Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також 
інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). 

9. Прибирання прибудинкової території.   

10. Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних). 

11. 
Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, 
призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. 

12. Дератизація.   
13. Дезінсекція.   

14. 
Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, 
живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна 
багатоквартирного будинку. 

 

Періодичність виконання технічного обслуговування 

 

№п/п Склад робіт Повторюваність 
в рік 

   

Огляд трубопроводів систем гарячого та холодного водопостачання, централізованого опалення   

 
огляд труб, згонів, відводі, переходів, трійників, 
хрестовин, місць проходження крізь стіни та 
перегородки 3  

 
перевірка стану ізоляції, покриття ізоляції, опор, 
кріплень 2  

Огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення   

 

огляд опалювальних приладів  
3  

Огляд запірної та регулювальної арматури системи ЦО у горищних та підвальних приміщеннях   

 

огляд арматури 
3  

Огляд системи водовідведення   

 

Огляд системи водовідведення 
2  

Огляд водопідігрівачів системи ЦО   

 

трубчастий водопідігрівач 
2  



 

пластинчатий водопідігрівач 
2  

Консервація або розконсервація системи ЦО   

 
зливання води з системи, огляд систем, 
складання опису недоліків, консервування 1  

 
огляд та запускання системи, загальна перевірка 
працездатності системи (розконсервація) 1  

Гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж   

 
приєднання до системи гідравлічного преса, 
заповнення системи водою, випробування, 
від’єднання гідравлічного преса 1  

 
приєднання до системи гідравлічного преса, 
перекривання засувок, вентилів , випробування, 
від’єднання гідравлічного преса 1  

 
перекривання  засувок, під’єднання  гідравлічного 
преса, заповнення приладу водою, випробування, 
від’єднання гідравлічного преса 1  

Промивання систем ХВП, ГВП та ЦО   

 
Заповнення системи водою з мийними засобами, 
промивання, зливання розчину, промивання 
чистою водою до 40 мм 0,25  

 
Заповнення системи водою з мийними засобами, 
промивання, зливання розчину, промивання 
чистою водою до 100 мм 0,25  

 

Від’єднання приладу від мережі, під’єднання 
промивального контуру, промивання водою з 
мийним засобом,промивання, зливання розчину, 
промивання чистою водою,від’єднання приладу та 
під’єднання його до мережі (промивання 
радіатора) 

0,25  

Закріплення трубопроводі та 
приладів 

  
   

 
Видалення кронштейна чи гайки, видалення 
пробки, забивання нової пробки, встановлення 
нового кронштейна  1  

 
Видалення кронштейна чи гайки, видалення 
пробки, забивання нової пробки, встановлення 
нового  чи гачка 1  

Огляд та підтягування на трубах контргайок та муфт   

 

огляд муфтових з’єднань, підтягування 
контргайок, муфт 2  

Очищення трубопроводу без ізоляції   



 
очищення трубопроводу від бруду та старої 
фарби, зовнішній діаметр до 50 мм 1  

 
очищення трубопроводу від бруду та старої 
фарби, зовнішній діаметр до 80 мм 1  

 
очищення трубопроводу від бруду та старої 
фарби, зовнішній діаметр до 110 мм 1  

Очищення конденсаційного горщика, інжектора, елеватора, грязьовика, 
повітрозбірника, компенсатора, вантуза, водонагрівного бака    

 
Від’єднання від системи, розбирання, промивання, 
складання, під’єднання до системи елеватора 1  

 
Від’єднання від системи, розбирання, промивання, 
складання, під’єднання до системи грязьовика 1  

 
Від’єднання від системи, розбирання, промивання, 
складання, під’єднання до системи, 
повітрозбірника 1  

 
Від'єднання від системи, розбирання, промивання, 
складання, під'єднання до системи компенсатора 1  

 
Від’єднання від системи, розбирання, промивання, 
складання, під’єднання до системи вантуза 1  

 
Відкриття бака, очищення бака від бруду та іржі, 
знезараження та промивання баку, закриття баку 1  

Очищення фільтра   

 

від’єднання фільтра від системи, розбирання, 
промивання, складання, під’єднання фільтра до 
системи  Д 50 мм 12  

Очищення від накипу водопідігрівачів, змійовиків   

 

випускання води з водопідігрівача, від’єднання 
підігрівача від трубопроводу, знімання кришки і 
змійовика або труби з очищенням від прокладки, 
очищення водопідігрівача та змійовика від накипу і 
бруду, установлення змійовика або труби і кришки 
водопідігрівача, встановлення нової прокладки, 
приєднання до трубопроводу, випробування Д до 2 
м 

1  

 

випускання води з водопідігрівача, від’єднання 
підігрівача від трубопроводу, знімання кришки і 
змійовика або труби з очищенням від прокладки, 
очищення водопідігрівача та змійовика від накипу і 
бруду, установлення змійовика або труби і кришки 
водопідігрівача, встановлення нової прокладки, 
приєднання до трубопроводу, випробування Д до 1 
м 

1  

Очищення від бруду та іржі розширювального бака   

 

відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,075 м3 1  



 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,1 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,15 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,2 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,25 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,3 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,4 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,5 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,6 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,7 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,8 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 0,9 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 1 м3 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 1,2 м3 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 1,5 м3 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 2 м3 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 2,5 м3 1  

 
відкриття люку-лазу, очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, закриття люку-лазу 
місткість баку 3 м3 1  

Усунення засмічення системи ХВП, ГВП і водовідведення   

 

перекриття води, відкриття доступу до 
внутрішньої порожнини труби, прибивання 
засмічення дротом або тросом на відстань до 4 
м, видалення бруду і закриття доступу до 
внутрішньої порожнини труби, відкриття води 1 

2  



операція 

 
знімання кришки або ревізії, пробивання засмічення 
дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення 
бруду, встановлення кришки або ревізії Д до 50 мм 12  

 
знімання кришки або ревізії, пробивання засмічення 
дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення 
бруду, встановлення кришки або ревізії Д до 100 
мм 

2  

 
додавати на кожний наступний метр 
трубопроводу понад 4 м 2  

Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях   

 
роз'єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 50 мм (пароніт) 

0,33  

 
роз'єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 100 мм (пароніт) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 125 мм (пароніт) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до до 150 мм (пароніт) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 200 мм (пароніт) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 50 мм (гумові) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 100 мм (гумові) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 125 мм (гумові) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до до 150 мм (гумові) 

0,33  

 
роз’єднання стику, зняття старої прокладки, 
очищення фланців від старої прокладки, бруду, 
з’єднання фланцевого стику зі встановленням 
нової прокладки Д до 200 мм (гумові) 

0,33  

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів   

 

зняття показників за необхідністю, знімання 
приладів з від’єднанням від трубопроводів, огляд 
та встановлення (манометри і термометри) 1  

Заміна прокладки каналізаційної ревізії   



 

знімання ревізії або кришки, зняття старої 
прокладки, очищення місця, встановлення нової 
прокладки, встановлення ревізії або кришки 0,5  

Закарбування раструбу на стояку системи водовідведення   

 

очищення раструба від старого ущільнення, 
встановлення нового з китуванням на стику 0,5  

Закарбування раструбу каналізаційних труб   

 
розчищення верхнього шару стику, закарбування 
раструбу азбестоцементним розчином Д до 50 
мм 0,5  

 
розчищення верхнього шару стику, закарбування 
раструбу азбестоцементним розчином Д до 75 
мм 0,5  

 
розчищення верхнього шару стику, закарбування 
раструбу азбестоцементним розчином Д до 100 
мм 0,5  

 
розчищення верхнього шару стику, закарбування 
раструбу азбестоцементним розчином Д до 125 
мм 0,5  

 
розчищення верхнього шару стику, закарбування 
раструбу азбестоцементним розчином Д до 150 
мм 0,5  

Ущільнення згону   

 
ущільнення згону діаметром умовного проходу до 
20 мм 2  

 
ущільнення згону діаметром умовного проходу до 
30 мм 2  

 
ущільнення згону діаметром умовного проходу до 
50 мм 2  

Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах   

 
зняття натискної планки, заміна ущільнення, 
встановлення натискної планки з регулюванням 
ущільнення Д до 50 мм 2  

 
зняття натискної планки, заміна ущільнення, 
встановлення натискної планки з регулюванням 
ущільнення Д до 100 мм 2  

Поновлення сальникових ущільнень на вентилях   

 
відкручування гайки, заміна ущільнення, 
закручування гайки з регулюванням ущільнення Д 
до 50 мм 2  

 
відкручування гайки, заміна ущільнення, 
закручування гайки з регулюванням ущільнення Д 
до 100 мм 2  



Тимчасове зашпарування свища (тріщини)   

 
очищення місця свища, встановлення прокладки 
та хомута, затягування болтів ДУ до 50 мм 1  

 
очищення місця свища, встановлення прокладки 
та хомута, затягування болтів ДУ до 80 мм 1  

 
очищення місця свища, встановлення прокладки 
та хомута, затягування болтів ДУ до 110 мм 1  

 
очищення місця свища, встановлення прокладки 
та хомута, затягування болтів ДУ до 150 мм 1  

Усунення повітряної пробки   

 
Усунення повітряної пробки у стояку 

1  

 
Усунення повітряної пробки в опалювальному 
приладі 1  

Технічне обслуговування радіаторів   

 

викручування пробки, очищення пробки та секції 
від старої прокладки, прочищення і проходження 
старої нарізки на пробці, установлення 
ущільнювальної прядки на сурику, укручування 
пробки 

1  

 
від’єднання секцій, прочищання та промивання 
секцій, очищення ніпелів 1  

 
приєднання секцій з намоткою ущільнювальної 
прядки на сурику 1  

Відновлення ізоляції опалювальних труб   

 

очищення труб від бруду та іржі, нанесення 
мастикової ізоляції 0,5  

Установлення обмежувачів дросельних шайб   

 

установлення шайби, закріплення фланцевого 
з’єднання 1  

Технічне обслуговування вентиляційних систем   

 

перевірка каналізаційних витяжок 
2  

 

Також можливо використовувати  НАКАЗ  



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ 
25.12.2013  № 603 
 

 

 

 

Додаток 1  
до Норм часу та матеріально-технічних  
ресурсів, норм обслуговування  
для робітників при утриманні будинків,  
споруд і прибудинкових територій  
(пункт 1.3) 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК  
і періодичність виконання робіт з утримання прибудинкової території 

№ з/п Назва робіт Періодичність Код НЧМ 

1 2 3 4 
І. Утримання в чистоті прибудинкової території 

 

1 Миття струменем із шланга асфальтового 
покриття тротуарів, дворів, які входять в 
площу прибирання закріпленої території 
навколо житлового комплексу, а також 
майданчиків, у тому числі під контейнерами 
для збирання побутових відходів 

Щодня за графіком у 
весняно-літній період 

1-25-1 - 1-25-3;  
1-44-2 

2 Очищення приямків, вимощень та 
поверхонь зливостічних лотків і кришок 
колодязів від піску і сміття після миття 
асфальтового покриття 

Також 1-44-3 - 1-44-6 

3 Поливання території за допомогою шланга Щодня-якщо суха 
погода, у весняно-
літній період - до 
ранкового 
прибирання 

1-23-1 - 1-23-3 

4 Прибирання опалого листя, скошеної трави з 
території 

За необхідності 1-39-1;  
1-40-1 

5 Підмітання території Протягом дня за 
графіком 

1-21-1 - 1-21-9;  
1-44-1 

6 Поливання зелених насаджень за допомогою 
поливального шланга (або лійками) 

У літній період, якщо 
суха погода, два рази 
на день (вранці і 
ввечері в години, які 
встановлені 
адміністрацією) 

1-24-1 

7 Посипання території піском, піскосоляною 
сумішшю тощо 

У зимовий період - за 
наявності ожеледиці 
4-8 раз на місяць 

1-20-1 - 1-20-3 

8 Підготування піску, піскосоляної суміші 
тощо для посипання та транспортування 
підготовленого матеріалу до місця 
посипання 

За необхідності 1-18-1;  
1-19-1 



9 Утримання у справному і охайному стані 
урн, очищення їх від сміття 

Щодня 1-36-1 - 1-36-3 

10 Промивання тротуарних урн Один раз на місяць 1-37-1 - 1-37-3;  
1-38-1 - 1-38-3 

11 Прибирання території, що входить у площу 
прибирання двірника, від снігу, який щойно 
випав, і згрібання його у вали 

На тротуарах - з 
початком снігопаду, 
у дворах - у той 
самий день 

1-1-1 - 1-1-9;  
1-2-1 - 1-2-9;  
1-6-1 - 1-6-3 

12 Очищення покрівлі від снігу, зсування 
скинутого з даху снігу до купи або у вали 

За необхідності 1-11-1 - 1-11-2;  
1-12-1 

13 Очищення території від ущільненого снігу і 
полою 

Після прибирання 
основної маси снігу 

1-7-1 - 1-7-3;  
1-8-1 - 1-8-3;  
1-9-1 - 1-9-3 

14 Очищення від снігу, полою і льоду східців, 
вимощень, майданчиків, водостічних труб, 
кришок водопровідних, каналізаційних, 
пожежних та інших колодязів, а також 
поверхневих зливостічних лотків 

У зимовий період за 
необхідності 

1-3-1 - 1-3-2;  
1-10-1 - 1-10-2;  
1-13-1 

15 Сколювання льоду та перекидання снігу і 
відколу 

У зимовий період за 
необхідності 

1-14-1 - 1-14-2;  
1-15-1 

16 Завантаження і розвантаження снігу та 
льоду, вивезення якого здійснюється своїми 
або найманими транспортними засобами, 
включаючи сніг, який скинули з даху 

За необхідності 1-16-1 - 1-16-4;  
1-17-1 - 1-17-2 

17 Участь у механізованому прибиранні За необхідності 1-4-1 - 1-4-3;  
1-5-1;  
1-22-1 - 1-22-3 

18 Улаштування в період відлиги борозен в 
полою для відведення талої води у 
водовідвідні пристрої 

У зимовий і весняний 
періоди за 
необхідності 

1-44-7 

19 Відведення з території, яка прибирається, 
талої та дощової води у відповідні 
комунікації (колодязі, канави тощо) 

За необхідності 1-44-8 

20 Установлення огорож у місцях, які 
небезпечні для пішоходів, на час скидання 
снігу з дахів (при утворенні великих 
льодових бурульок на звисах покрівель та 
при простукуванні відшарованої і нетривкої 
штукатурки на фасадах будинків) 

За необхідності 1-44-9 

21 Очищення кришок каналізаційних 
колодязів, водостічних решіток, люків для 
стоку води і приямків 

За необхідності 1-44-5 

22 Підготовка для завантаження баків із 
сміттям, миття сміттєзбірних баків після їх 
спорожнення, прибирання контейнерних 
майданчиків та території після від'їзду 
сміттєвоза і встановлення спорожнілих баків 
на місця 

Згідно з 
установленим 
графіком вивезення 
побутових відходів 

1-50-1 - 1-50-4;  
1-52-1 

23 Навантаження сміття на транспортні засоби 
або ємності вручну 

За графіком 1-55-1 - 1-55-3 

24 Видалення сміття зі сміттєприймальних 
камер, переміщення контейнерів до місця 

1 раз на день 1-46-1 - 1-46-9 



зберігання для вивезення 
25 Профілактичний огляд сміттєпроводів, 

сміттєзбірників, усунення засмічень 
1 раз на місяць 1-45-1 

26 Прибирання бункерів, завантажувальних 
клапанів (очищення), прибирання 
сміттєприймальних камер 

1 раз на добу 1-47-1;  
1-48-1 - 1-48-2;  
1-49-1;  
1-51-1 - 1-51-3 

27 Дезінфекція всіх елементів стволів 
сміттєпроводів і сміттєзбірників 

1 раз на місяць 1-53-1 - 1-53-3;  
1-54-1 - 1-54-2 

28 Утримання в порядку помийних ям та 
дворових туалетів, які приєднані до місцевої 
мережі водовідведення, а також туалетів з 
вигрібними ямами. Миття їх та дезінфекція 

Постійно, із 
щоденним 
прибиранням 
приміщень туалетів 

1-35-1 

29 Промивання номерних ліхтарів, покажчиків 1 раз на місяць 1-41-1;  
1-42-1 

30 Прибирання підвалів, горищ, бойлерних від 
побутових відходів з видаленням сторонніх 
предметів 

За необхідності, але 
не менше 2 разів на 
рік 

1-56-1 - 1-56-4;  
1-57-1 - 1-57-4 

ІІ. Різні роботи 
1 Вивішування в установлені дні державних 

прапорів на фасадах будинків, а також 
зняття та зберігання їх 

За вказівкою 
управителя 

1-43-1 

2 Догляд за зеленими насадженнями (косіння 
трави, прибирання газонів) 

За необхідності 1-27-1 - 1-27-4;  
1-28-1 - 1-28-8;  
1-29-1 - 1-29-2;  
1-30-1 - 1-30-2;  
1-31-1 - 1-31-2;  
1-32-1 - 1-32-2;  
1-33-1 - 1-33-2;  
1-34-1 - 1-34-3 

3 Догляд за поливальною системою 2 рази на рік (навесні 
і восени) 

1-26-1 - 1-26-2 

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства № 16 від 06.02.2015} 

 

 

 Додаток 2  
до Норм часу та матеріально-технічних  
ресурсів, норм обслуговування  
для робітників при утриманні будинків,  
споруд і прибудинкових територій  
(пункт 1.3) 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК  
і періодичність надання послуг з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та 
службових приміщеннях 



№ з/п Назва робіт Періодичність Код КП 

1 2 3 4 
1 Вологе підмітання вестибюлів, сходових кліток і 

маршів перших трьох поверхів, місць перед 
завантажувальними камерами сміттєпроводів і 
приміщень загального призначення (дитячих 
кімнат, приміщень контор тощо). Прибирання 
дворових під'їздів, очищення металевих решіток 
приямка 

Щодня 9132;  
9162.1 

2 Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище 
третього поверху 

3 рази на тиждень 9132;  
9162.1 

3 Миття вестибюлів, сходових кліток і маршів, 
пофарбованих панелей 

2 рази на місяць 9132;  
9162.1 

4 Миття приміщень загального призначення Щодня 9132;  
9162.1 

5 Миття вікон на сходових клітках і у вестибюлях, 
дверей 

2 рази на рік 9132;  
9162.1 

6 Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, 
дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих 
огорож ліфтів 

2 рази на місяць 9132;  
9162.1 

7 Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, 
поручнів, поштових скриньок, електрощитових, 
сходів на горище 

1 раз на місяць 9132;  
9162.1 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015} 

 

 

 Додаток 3  
до Норм часу та матеріально-технічних  
ресурсів, норм обслуговування  
для робітників при утриманні будинків,  
споруд і прибудинкових територій  
(пункт 1.3) 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ  
надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, 
водовідведення, централізованого опалення 

№ з/п Назва послуги Періодичність виконання послуг Код КП 
1 2 3 4 
1 Санітарно-технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових систем 

  

1.1 Проведення загальних, 
непередбачених та профілактичних 
оглядів 

  

1.1.1 Огляд обладнання системи 
централізованого опалення 

2 рази на рік 7136.2 



1.1.2 Огляд обладнання системи гарячого і 
холодного водопостачання 

2 рази на рік 7136.2 

1.1.3 Огляд опалювальних приладів 
централізованого опалення в 
опалювальний період 

3 рази на рік 7136.2 

1.1.4 Огляд запірно-регулювальної арматури 
централізованого опалення на 
горищних та у підвальних 
приміщеннях в опалювальний період 

3 рази на рік 7136.2 

1.1.5 Огляд системи водовідведення 2 рази на рік 7136.2 
1.2 Система централізованого опалення 

  

1.2.1 Регулювання та гідравлічне 
випробовування систем 
централізованого опалення 

1 раз на рік 7136.2 

1.2.2 Промивання трубопроводів та 
приладів систем централізованого 
опалення 

1 раз на 4 роки 7136.2 

1.2.3 Усунення течі в трубопроводах, 
приладах та арматурі 

За необхідності 7136.2 

1.2.4 Поновлення сальникових ущільнень 2 рази на рік 7136.2 
1.2.5 Укріплення ізоляції трубопроводів 1 раз на рік 7136.2 
1.2.6 Огляд та очищення конденсаційних 

горщиків, інжекторів, елеваторів, 
змішувачів, редукційних клапанів, 
регулювальних кранів та вентилів, 
засувок, грязьовиків, повітрозбірників, 
компенсаторів, вантузів у 
міжопалювальний період 

1 раз на рік 7136.2 

1.2.7 Очищення від накипу запірної 
арматури 

1 раз на рік 7136.2 

1.2.8 Закріплення трубопроводів За необхідності 7136.2 
1.2.9 Консервація та розконсервація системи 

централізованого опалення 
2 рази на рік 7136.2 

1.2.10 Оглядання та підтягування на трубах 
контргайок, муфт або їх заміна в 
опалювальний період 

2 рази на рік 7136.2 

1.2.11 Заміна прокладок у фланцевих 
з'єднаннях 

1 раз на 3 роки 7136.2 

1.2.12 Перевірка контрольно-вимірювальних 
приладів 

2 рази на рік 7136.2 

1.2.13 Очищення від бруду та іржі 
розширювального бака, часткове 
відновлення його теплоізоляції 

1 раз на рік 7136.2 

1.2.14 Протирання пробкових кранів Не рідше 1 разу на 4 роки 7136.2 
1.2.15 Ліквідація повітряних пробок в системі 

централізованого опалення 
За необхідності 7136.2 

1.3 Системи холодного водопостачання, 
водовідведення 

  

1.3.1 Регулювання та гідравлічне 
випробовування систем 
водопостачання 

2 рази на рік 7136.2 



1.3.2 Ущільнення згонів 2 рази на рік 7136.2 
1.3.3 Усунення засмічень 

внутрішньобудинкових водопровідних 
мереж та каналізаційних випусків 

2 рази на рік 7136.2 

1.3.4 Протирання пробкових кранів 
змішувачів 

Не рідше 1 разу на 4 роки 7136.2 

1.3.5 Поновлення сальникових ущільнень 2 рази на рік 7136.2 
1.3.6 Установлення обмежувачів - 

дросельних шайб 
За необхідності 7136.2 

1.3.7 Закріплення трубопроводів 2 рази на рік 7136.2 
1.3.8 Перевірка несправностей 

каналізаційних витяжок 
2 рази на рік 7136.2 

1.3.9 Утеплення зовнішніх водозабірних 
кранів та колонок 

1 раз на рік 7136.2 

1.3.10 Підкарбування розтрубів та 
ущільнення стиків каналізаційних труб 

1 раз на рік 7136.2 

1.3.11 Очищення, промивання, знезараження 
водонапірних баків на горищах 
будівель 

2 рази на рік 7136.2 

1.3.12 Установлення у кришці ревізій 
гумових прокладок 

1 раз на 4 роки 7136.2 

1.3.13 Очищення трубопроводу без ізоляції За необхідності 7136.2 
1.4 Система гарячого водопостачання 

  

1.4.1 Регулювання та гідравлічне 
випробовування систем гарячого 
водопостачання 

2 рази на рік 7136.2 

1.4.2 Регулювання триходових кранів 2 рази на рік 7136.2 
1.4.3 Поновлення сальникових ущільнень 2 рази на рік 7136.2 
1.4.4 Ущільнення згонів 2 рази на рік 7136.2 
1.4.5 Укріплення ізоляції трубопроводів 1 раз на рік 7136.2 
1.4.6 Огляд та очищення грязьовиків, 

повітрозбирачів, вантузів, 
компенсаторів регулювальних кранів, 
вентилів, засувок 

1 раз на рік 7136.2 

1.4.7 Очищення від накипу бойлерів, 
змійовиків, запірної арматури 

1 раз на рік 7136.2 

1.4.8 Закріплення трубопроводів За необхідності 7136.2 

1.4.9 Усунення засмічень 
внутрішньобудинкових систем 
гарячого і холодного водопостачання 

2 рази на рік 7136.2 

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства № 16 від 06.02.2015} 

 


