
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від __________________ № _______ 

м. Покровськ 

 

 

Про затвердження графіків  

поточних ремонтів багатоквартирних   

будинків м.Покровська, м.Родинське 

та сел. Шевченко на 2021 рік 

 

 

З метою забезпечення належного утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій у відповідності до технічних стандартів та санітарних норм, на підставі Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року  № 2189-VIII (зі 

змінами), Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»                                 

від 29.11.2001 року № 2866-ІІІ (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та 

Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком»                      

від 05.09.2018 року №712 (зі змінами), Обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на 

які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 190, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 р. за № 934/32386, рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 23.04.2019 № 126 «Про затвердження 

протоколу №2 від 19.04.2019 року засідання конкурсної комісії для підготовки і 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків м. Покровська 

та смт.Шевченко, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління 

багатоквартирним будинком», керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року №280/97-ВР (зі змінами), 

виконком міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити графіки поточних ремонтів багатоквартирних будинків на 2021 

рік, а саме: 

1.1. Графік ремонту центрального опалення у житлових будинках м.Родинське                 

ПП «КК «Стандарт» (додаток 1). 

1.2. Графік ремонту шиферної покрівлі житлових будинків м.Родинське                            

ПП «КК «Стандарт» (додаток 2). 

1.3. Графік ремонту м’якої покрівлі житлових будинків м.Родинське                             

ПП «КК «Стандарт» (додаток 3). 

1.4. Графік ремонту оголовків житлових будинків АОСББ «Молодіжна                   

м.Родинське»  (додаток 4). 

1.5. Графік ремонту цоколя житлових будинків АОСББ «Молодіжна                 

м.Родинське» (додаток 5). 



1.6. Графік ремонту покрівлі житлових будинків АОСББ «Молодіжна                         

м.Родинське» (додаток 6). 

1.7. Графік ремонту системи центрального опалення житлових будинків                         

АОСББ «Молодіжна м.Родинське» (додаток 7). 

1.8. Графік ремонту системи водопостачання житлових будинків АОСББ 

«Молодіжна м.Родинське» (додаток 8). 

1.9. Графік ремонту системи водовідведення житлових будинків АОСББ 

«Молодіжна м.Родинське» (додаток 9). 

1.10. Графік ремонту міжпанельних швів житлових будинків АОСББ «Молодіжна 

м.Родинське» (додаток 10). 

1.11. Графік ремонту системи електропостачання житлових будинків                             

АОСББ «Молодіжна м.Родинське» (додаток 11). 

1.12. Графік ремонту фундаменту житлових будинків АОСББ «Молодіжна 

м.Родинське» (додаток 12). 

1.13. Графік ремонту під’їздів житлових будинків АОСББ «Молодіжна                   

м.Родинське» (додаток 13). 

1.14. Графік встановлення теплових лічильників житлових будинків                            

АОСББ «Молодіжна м.Родинське» (додаток 14). 

1.15. Графік ремонту житлового будинку ОСББ «Маяковського-36                       

м.Родинське» (додаток 15). 

1.16. Графік ремонту м’яких покрівель у житлових будинках                                   

м.Покровська (додаток 16). 

1.17. Графік ремонту шиферних покрівель у житлових будинках                           

м.Покровська (додаток 17). 

1.18. Графік ремонту оголовків у житлових будинках м.Покровська (додаток 18). 

1.19. Графік ремонту покрівель балконих козирків у житлових будинках                            

м.Покровська (додаток 19). 

1.20. Графік ремонту покрівель під’їздних козирків у житлових будинках                            

м.Покровська (додаток 20). 

1.21. Графік ремонту (металопрофіль) під’їздних козирків у житлових будинках                            

м.Покровська (додаток 21). 

1.22. Графік ремонту міжпанельних швів у житлових будинках                              

м.Покровська (додаток 22). 

1.23. Графік ремонту деформаційних швів у житлових будинках                         

м.Покровська (додаток 23). 

1.24. Графік ремонту центрального опалення у житлових будинках                                 

м.Покровська (додаток 24). 

1.25. Графік заміни запірної арматури центрального опалення у житлових будинках                                 

м.Покровська (додаток 25). 

1.26. Графік ремонту холодного водопостачання у житлових будинках                                 

м.Покровська (додаток 26). 

1.27. Графік заміни запірної арматури холодного водопостачання у житлових 

будинках м.Покровська (додаток 27). 

1.28. Графік установки коньків та металевих примикань у житлових будинках                  

м.Покровська (додаток 28). 

1.29. Графік ремонту та встановлення люків виходу на покрівлю у житлових 

будинках                  м.Покровська (додаток 29). 

1.30. Графік ремонту ганків у житлових будинках м.Покровська (додаток 30). 

1.31. Графік заміни з/б плит у житлових будинках м.Покровська (додаток 31). 

1.32. Графік ремонту цоколів у житлових будинках м.Покровська (додаток 32). 

1.33. Графік ремонту внутрішньобудинкового водовідведення у житлових будинках 

м.Покровська (додаток 33). 

1.34. Графік ремонту зовнішнього водовідведення у житлових будинках                          

м.Покровська (додаток 34). 

1.35. Графік ремонту під’їздів у житлових будинках м.Покровська (додаток 35). 



1.36. Графік оштукатурювання та фарбування входів до під’їздів у житлових 

будинках    м.Покровська (додаток 36). 

1.37. Графік утеплення труб центрального опалення у житлових будинках                          

м.Покровська (додаток 37). 

1.38. Графік проведення перевірки та чищення ДВК у житлових будинках 

м.Покровська та смт.Шевченко (додаток 38). 

1.39. Графік проведення ревізії та техобслуговування електричних мереж та 

електрощитових житлових будинків м.Покровська (додаток 39). 

1.40. Графік проведення гідравлічної промивки і опресування систем центрального 

опалення житлових будинків м.Покровська (додаток 40). 

1.41. Графік проведення ревізії та заміни запірної арматури у житлових будинках 

м.Покровська (додаток 41). 

1.42. Графік чищення горищ та підвалів житлових будинків                          

м.Покровська (додаток 42). 

 

 2. Рішення виконавчого комітету  міської ради від 23.04.2019 року № 125 «Про 

затвердження графіків ремонтів житлових будинків м. Покровська на 2019 рік» зняти з 

контролю, як виконане. 

 

 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на житлово-

комунальний відділ міської ради (Візенков), контроль – на заступника міського голови з 

питань діяльності  виконавчих органів ради Федорова  С.В. 

 

 

 

 

Міський голова   Р. Требушкін 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 


