
Генеральне vs Підтримуюче

Житлові кімнати

Генеральне Підтримуюче

глибина очищенняПослуга глибина очищенняПослуга

Проведемо сухе і глибоке, 
вологе прибирання 
підлоги, плінтусів

Очистимо і продезінфікуємо 
дверні ручки, вимикачі, 
розетки

Глибоко очистимо дверні 
отвори і двері

Змінимо постільну білизна 
(просто залиште для цього 
на ліжку чистий набір)

Акуратно зберемо 
і складемо одяг

Глибоко очистимо побутову 
техніку зовні

Дбайливо розставимо речі

Очистимо побутову техніку 
спеціальними засобами

Очистимо кондиціонери 
(зовнішня)

Знепилимо стіни і стелі

Проведемо глибоке, вологе 
очищення радіаторів зовні 

і всередині

Помиємо люстри 
(простої конструкції)

Очистимо освітлювальні 
прилади

Проведемо суху чистку 
меблів

Зберемо і винесемо сміття

Глибоко очистимо дзеркала 
і всі скляні поверхні

Глибоко очистимо підвіконня

Проведемо суху чистку 
килимів

Очистимо від пилу всі доступні 
поверхні, проведемо вологе 
прибирання

Проведемо сухе і вологе 
прибирання підлоги, плінтусів

Проведемо суху чистку килимів

Витремо пил з усіх доступних 
поверхонь

Проведемо вологе прибирання 
дверних отворів і дверей

Витремо вручну пил 
з побутової техніки

Акуратно зберемо 
і складемо одяг

Дбайливо розставимо речі

Зберемо і винесемо сміття

Проведемо суху чистку меблів

Протремо освітлювальні 
прилади, які легко дістати 
просто рукою

Протремо від пилу і 
продезінфікуємо дверні 
ручки, вимикачі, розетки

Змінимо постільну білизна 
(просто залиште для цього 
на ліжку чистий набір)

Очистимо дзеркала і всі скляні 
поверхні

Протремо від пилу підвіконня

* Кінцевий результат підтримуючого 
прибирання залежить від початкового ступеня 
забруднення квартири. Цей вид прибирання 
створений для "підтримки" чистоти.
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Санвузли

Генеральне Підтримуюче

глибина очищенняПослуга глибина очищенняПослуга

Очистимо і продезинфікуємо 
техніку і змішувачі

* Кінцевий результат підтримуючого 
прибирання залежить від початкового 
ступеня забруднення квартири. 

Цей вид прибирання створений для 
"підтримки" чистоти.

Глибоко очистимо 
дзеркальні і скляні поверхні

Проведемо суху чистку 
килимків

Проведемо сухе і глибоке, 
вологе очищення підлог і 
плінтусів

Очистимо всі фасади меблів 
з двох сторін

Зберемо і винесемо сміття, 
замінимо сміттєвий пакет

Глибоко очистимо 
міжплиточні шви

Розкладемо рушники

Відсунемо пральну машинку, 
очистимо шланг і провід 
ззаду,  ілюмінатор з двох 
сторін

Глибоко очистимо плитку по 
висоті від стелі до підлоги 
(стіни, підлогу)

Очистимо вентиляційні 
решітки

Очистимо рушникосушарки

Видалимо вапняний наліт

Продезинфікуємо сантехніку, 
розетки, вимикачі, ручки

Очистимо від пилу всі 
доступні поверхнім

Глибоко очистимо дверні 
отвори і двері

Проведемо вологе прибирання 
дверних отворів і дверей

Проведемо суху чистку 
килимків

Очистимо рушникосушарки

Зберемо і винесемо сміття, 
замінимо сміттєвий пакет

Почистимо поверхневий 
вапняний наліт

Розкладемо рушники

Протремо пральну машинку з 
зовнішньої сторони

Очистимо дзеркальні і скляні 
поверхні

Протремо пил зі всіх шаф із 
зовнішнього боку

Проведемо сухе і вологе 
очищення підлог і плінтусів

Протремо від пилу, 
продезинфікуємо 
техніку і змішувачі

Протремо від пилу всі 
доступні поверхні

Продезинфікуємо сантехніку, 
розетки, вимикачі, ручки
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Кухня

Генеральне Підтримуюче

глибина очищенняПослуга глибина очищенняПослуга

Очистимо від пилу всі 
доступні поверхні

Очистимо предмети меблів 
зовні

Глибоко очистимо побутову 
техніку зовні

Очистимо і продезинфікуємо 
дверні ручки, вимикачі, 
розетки

Очистимо стільниці 

і зовнішні фасади кухні 

з двох сторін

Протремо від пилу стільниці 

і зовнішні фасади кухні

Почистимо із зовнішнього боку 
побутову техніку, приберемо 
поверхневі забруднення

Почистимо витяжку, 
поверхневі забруднення

Помиємо кухонний фартух 
(робоча зона)

Почистимо простір близько 
сміттєвого відра

Протремо двері і дверні 
коробки

Проведемо сухе і вологе 
очищення підлоги

Помиємо посуд в раковині 
(до 20 хвилин безкоштовно)

Винесемо сміття, замінимо 
на чистий сміттєвий пакет

Почистимо змішувач від 
жиру і нальоту

Почистимо поверхневий 
вапняний наліт на раковині

Протремо від пилу предмети 
меблів зовні

Очистимо плиту від жиру 
і нальоту, пригорілої їжі

Очистимо раковину

Помиємо підлогу

Протремо від пилу всі 
доступні поверхні

Протремо від пилу 

і продезинфікуємо дверні 
ручки, вимикачі, розетки

Глибоко очистимо раковину

Глибоко очистимо плиту 
від жиру і нальоту, 
пригорілої їжім

Проведемо сухе і глибоке, 
вологе очищення підлоги 
спец. засобами

Очистимо змішувач від 
жиру і нальоту

Очистимо вапняний наліт 
на раковині

Винесемо сміття, замінимо 
на чистий сміттєвий пакет

Помиємо посуд в раковині 
(до 20 хвилин безкоштовно)

Глибоко очистимо витяжки

(+ решітки) з розбиранням 

і чищенням усередині 
доступних поверхонь

Глибоко очистимо плитку 

і міжплиточні шви на підлозі

Глибоко очистимо плитку 

і міжплиточні шви 

на кухонному фартусі

Очистимо простір 
близько сміттєвого відра

Очистимо двері і дверні 
коробки

Очистимо кухню зверху і знизу 
(під кухонним гарнітуром, 
знімаємо нижній бортик, якщо 
це можливо)

* Кінцевий результат підтримуючого 
прибирання залежить від початкового 
ступеня забруднення квартири. 

Цей вид прибирання створений для 
"підтримки" чистоти.
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