
1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 4
Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 4
нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти

5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 3
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися 4
ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 4
очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 4
Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Бали *
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Каналізація

108

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

бульвар Перова №1

* - потребує заповнення кожної позиції

Парапети
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Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

ні
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1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 4
Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 4
нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти

5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 3
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися 4
ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 4
очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 4
Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Електричне обладнанння

Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

бульвар Перова №2

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 4
Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 4
нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти

5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 3
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися 4
ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 4
очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 4
Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

бульвар Перова №3

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 4
Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 4
нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти

5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 3
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися 4
ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 4
очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 4
Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції

Безпека руху пішоходів ні
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Елементи підземного переходу

Дніпровський район

бульвар Перова №4

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 4
Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 4
нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти

5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 3
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися 4
ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 4
очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 4
Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

бульвар Перова №5

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею н

очистка та промивання мережі н

антикорозійний захист металоконструкцій н

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування н

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти

н

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі н

ревізія та заміна запірної арматури н

ліквідація підтікання у трубопроводі н

фарбування водопровідних труб н

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання н

фарбування окремих елементів н

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Броварський 
Зазим'я
Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Броварський 
Биківня 1

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Броварський 
Биківня 2

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Дніпровський район

проспект Броварський 
Биківня 3

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися 4
ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Електричне обладнанння

Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Броварський 
парк Кіото

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції

Безпека руху пішоходів ні
так
110
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Броварський 
ст.м.Чернігівська

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій н

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти н

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури н

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб н

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання н

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції

Безпека руху пішоходів ні
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Возз'єднання 
зуп.Русанівка

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій н

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти н

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури н

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб н

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання н

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Возз'єднання 
зуп.Давидова

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій н

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти н

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури н

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб н

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання н

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції

Безпека руху пішоходів ні
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Возз'єднання 
зуп.Березняки

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій н

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти н

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури н

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб н

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання н

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Возз'єднання 
Тампере (не баланс)

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Возз'єднання 
Регенераторний з-д

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Возз'єднання 
Дарницька пл.

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Елементи підземного переходу

Дніпровський район

Харківське шосе 
Дарницька пл.

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій н

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти н

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури н

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб н

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання н

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Сходи

Парапети

Каналізація

Обладнання

Електричне обладнанння

Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

Харківське шосе 
Гашека

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій н

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти н

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури н

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб н

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання н

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції

Безпека руху пішоходів ні
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Електричне обладнанння

Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

Харківське шосе 
Лобачевського

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Гагаріна 
БВР (не баланс)

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Гагаріна 
Усенка (не баланс)

Бали *



1 2 3 4 5
забезпечення необхідною кількістю 5

очищення від сміття 5

миття та дезинфекція 5

Стеля обмітання стелі 5

миття стін та дверей 5

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях
5

Підлога прибирання: підмітання, миття покриття 5

прибирання від сміття та снігу 5

сколювання наледів, ущільненого снігу, посипання протиожеледними 
матеріалами 5

миття 5

очищення від снігу 5

нагляд за зливоприймальною мережею 5

очистка та промивання мережі 5

антикорозійний захист металоконструкцій 5

нагляд за рівнем води, своєчасне відкачування 5

нагляд за станом насосів, наявність допоміжного або додаткового 
обладнання, технічне обслуговування; планові, аварійні ремонти 5

нагляд за справністю електромережі та устаткування 5

миття та протирання світильників 5

перевірка заземлення 5

вчасне ввімкнення освітлення за настанням темноти 5

прибирання від сміття 5

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожелед-ними 
матеріалами 5
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Електричне обладнанння

Прилегла територія

Елементи підземного переходу

Дніпровський район

проспект Гагаріна 
Сосюри (не баланс)

Бали *

ремонт пошкодження штукатурки 5

ліквідація підтікань (герметизація стиків панелей перекриття) 5

відновлення побілки 5

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання 5

відновлення побілки 5

фарбування дверей 5

Підлога ремонт покриття: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого 
покриття 5

нанесення розмітки 5

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів 5

ліквідація порушення з’єднання елементів сходів або їх опирання на 
косоури 5

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх 
поручнів 5

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів 4
забезпечення обладнання для маломобільних груп населення 5

Парапети ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися
5

ремонт зливоприймальних колодязів, заміна пошкоджених елементів 
зловоприйомної мережі 5

ревізія та заміна запірної арматури 5

ліквідація підтікання у трубопроводі 5

фарбування водопровідних труб 5

очищення, промивання, заміна насосів та обладнання 5

фарбування окремих елементів 5

Електричне обладнанння ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників 5

наявність несанкціонованої торгівлі
відповідність ширини проходу нормам ДБН

Всього балів (санітарний стан):
Всього балів (технічний стан):

Всього балів:

Оцінки: 1 - непрацездатний, 2 - обмежено працездатний, 3 - працездатний, 4 - обмежено справний, 5 - справний

* - потребує заповнення кожної позиції
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