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Голові 

Київської міської державної адміністрації 

КЛИЧКУ Віталію Володимировичу 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Віталію Володимировичу! 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 

Подільського району, що проживають у другому під’їзді будинку 20-Г по 

проспекту Георгія Гонгадзе, з питанням щодо незадовільно виконаного 

ремонту по заміні дверей у парадному. 

Так, зазначають, що після ремонтних робіт, що проводилися 

комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація», не в усіх дверях 

були встановлені склопакети (ті, що не були встановлені, все ще лежать на 

сходовій клітці першого поверху). Також вказують, що не на всіх дверях 

були встановлені дотягувачі; на деяких встановлено лише частково механізм. 

Відповідне депутатське звернення, з проханням провести обстеження 

другого під’їзду будинку 20-Г по проспекту Георгія Гонгадзе та надати 

доручення підрядній організації привести до належного стану встановлені у 

парадному двері, було мною надіслано 5 травня 2020 року до комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Подільського району міста Києва» за вих. №08/279/08/027-204 (Додаток 1). 

У відповідь на моє депутатське звернення Комунальним підприємством 

був надісланий лист №10663-1779 від 12.05.2020 року (Додаток 2), в якому 

йдеться про те, що «склопакет дверей на другому поверсі розбитий, а 

дотягувачі на декількох поверхах пошкоджені у зв’язку із вандальними діями 

невідомих осіб», тому «гарантійні зобов’язання КП 

«Київжитлоспецексплуатація» не поширюються на випадки вандального 

пошкодження дверей та фурнітури». 

Мешканці будинку обурені зухвалою відповіддю комунальних 

підприємств, оскільки вказують, що склопакети від самого початку не були 

встановлені, про що свідчить фотофіксація (Додаток 3), зроблена 

мешканцями будинку, де чітко видно, що склопакети обережно складені, 



навіть ще на підставках. Щодо «розбитого склопакета», про який іде мова у 

відповіді Комунального підприємства, мешканці зазначають, що дійсно має 

місце розбитий склопакет, але розбитий він був не безпосередньо у дверях, а 

з самого початку знаходився окремо від корпусу дверей. Така ж сама 

ситуація по дотягувачах на дверях: по фотофіксації переважно видно, що 

дотягувачі не зламані «внаслідок вандальних дій», а свідчать про не до кінця 

доведену роботу. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 1 ст. 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас: 

1. в межах компетенції провести службову перевірку працівників 

комунальних підприємств «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Подільського району міста Києва» та «Київжитлоспецексплуатація» 

на предмет надання недостовірних відповідей; 

2. надати доручення провести обстеження другого під’їзду будинку 20-Г 

по проспекту Георгія Гонгадзе та скласти відповідний акт обстеження; 

3. зобов’язати комунальне підприємство «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва» та 

підрядну організацію КП «Київжитлоспецексплуатація» закінчити роботи у 

другому під’їзді будинку 20-Г по проспекту Георгія Гонгадзе та привести 

двері та дотягувачі до належного стану. 

Відповідь на звернення прошу направити за адресою: 04215, м. Київ, 

проспект Георгія Гонгадзе, 32-Б та на електронну адресу 

didovets.yuriy@kmr.gov.ua у десятиденний термін, що передбачено ч. 2 ст. 13 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

 

Додатки: 

1. Депутатське звернення №08/279/08/027-204 від 05.05.2020 року на 1 

арк. в 1 прим.; 

2. Відповідь комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва» 

№10663-1779 від 12.05.2020 року на 2 арк. в 1 прим.; 

3. Фотофіксація дверей та склопакетів у другому під’їзді будинку 20-Г 

по проспекту Георгія Гонгадзе на 5 арк. в 1 прим. 

 

З повагою депутат Київради            Юрій Дідовець 

 
 

 

 
Яровий Є. 361-50-30 


