
ПРОФЕСІЯ 

7129 Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків 
КВАЛІФІКАЦІЯ  2, 3, 4-й розряд 
 
 
 
 

Завдання та обов’язки. Здійснює прибирання і санітарне утримання будинків 
та прилеглих територій (дворових територій, тротуарів, стічних канав, урн, 
сміттєзбірників, сходових площадок і маршів, приміщень загального 
користування, кабін ліфтів, підвалів, горищ тощо). Очищає від снігу і льоду 
дворові території, тротуари, дахи, навіси, ринви тощо. Бере участь у 
періодичному огляді технічного стану будинків і споруд, які обслуговує. 
Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд з виконанням 
ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, малярних, шпалерних, бетонних, 
теслярських) із застосуванням помостів, люльок, підвісних та інших 
страхувальних і підйомних пристроїв. Виконує санітарно-технічні та 
електротехнічні роботи під керівництвом робітника вищої кваліфікації. 
 
Повинен знати: постанови і розпорядження місцевих органів виконавчої 
влади з питань санітарії, благоустрою та утримання домоволодінь; види 
матеріалів, призначення і будову інструментів і пристроїв, що застосовуються 
під час виконання робіт; основи ремонтно-будівельного виробництва та 
утримання домоволодінь; правила і норми охорони праці та протипожежного 
захисту. 
 
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. 
Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу 
роботи. 
 
3-йрозряд 
 
Завдання та обов’язки. Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків 
і споруд домоволодіння з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт 
(бетонних, штукатурних, малярних, шпалерних, теслярських, столярних тощо) 
із застосуванням підйомних і страхувальних пристроїв. Виконує роботи з 
технічного обслуговування і ремонту систем центрального опалення, 
водопостачання, каналізації, газопостачання, водостоків, вентиляції, 
кондиціювання повітря, електричних мереж та іншого обладнання з 
виконанням слюсарних і паяльних робіт. Бере участь у періодичному огляді 
технічного стану будинків і будівель, які обслуговує, обладнання і механізмів. 
Здійснює санітарно-прибиральні роботи на території домоволодінь, усуває 
пошкодження та несправності за заявками населення. 
 



Повинен знати: постанови і розпорядження місцевих органів виконавчої 
влади, накази керівника підприємства (організації) щодо утримання, 
благоустрою та санітарії домоволодінь; види матеріалів; призначення та 
будову інструментів, пристроїв, машин, механізмів та обладнання при 
виконанні робіт; основи ремонтно-будівельного виробництва та 
електротехніки; правила і норми охорони праці і протипожежного захисту. 
 
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. 
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання 
професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи 
за професією робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 2 
розряду — не менше 1 року. 
 
 
4-йрозряд 
 
Завдання та обов’язки. Здійснює періодичний огляд технічного стану 
будинків і споруд, які обслуговує, обладнання і механізмів, їх технічне 
обслуговування і ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт 
(у тому числі зварювальних) із застосуванням усіх видів підйомних та 
страхувальних пристроїв і механізмів. Виконує роботи з технічного 
обслуговування і поточного ремонту всього інженерно-технічного обладнання 
домоволодінь. Здійснює монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних 
мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт. 
Організовує і бере участь у роботах з прибирання, санітарного утримання і 
сезонної підготовки будинків, споруд, обладнання та механізмів. Усуває 
пошкодження, несправності і виконує інші роботи за заявками населення. 
 
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази і нормативні документи з 
питань благоустрою, санітарії та утримання будинків, споруд, обладнання і 
механізмів домоволодінь; основи ремонтно-будівельного виробництва та 
електротехніки; призначення та будову пристроїв, що застосовуються, 
механізмів та обладнання; правила і норми охорони праці, виробничої 
санітарії та протипожежного захисту. 
 
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. 
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за 
професією робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 3 
розряду — не менше 1 року. 
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