
 

 

Директорові КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду 

Дарницького району м. Києва» 

Андрію СОЛОДУСІ  

вул. Харківське шосе, 148-А 

м. Київ, 02091 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Андрію Миколайовичу!  

До мене як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 

житлового будинку по вул. Ревуцького, 10/2 з приводу наступної ситуації. 

Так, 24 грудня 2020 року в квартирі №37 вищезазначеного житлового 

будинку, з поки що невідомої причини, вночі виникла нищівна пожежа. 

Як повідомили мешканці вищезазначеного будинку, коли під'їхали 

пожежники, виявилося що підключитися до системи на поверсі не немає 

можливості, так як ключі у пожежників не підходили, адже у них вже 

розраховане на більш нове обладнання. Також згодом виявилося, що немає 

води та довелося спускати назад шланги і рукава, щоб підключитися до 

пожежного автомобіля з водою. Все це зайняло біля двадцяти хвилин та за цей 

час пожежа фактично знищила майно і саму квартиру громадян (див. фото з 

додатку).   

При виникненні пожеж наноситься матеріальна шкода, знищуються 

будівлі, споруди, устаткування, гинуть люди – в цьому і полягає суспільна 

небезпека порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

Порушення вимог пожежної безпеки може полягати як у дії, так і в 

бездіяльності власника (балансоутримувача та/або орендаря (наймача)). 

Відповідно до п. 2 Указу Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні» від 24 грудня 2019 року 



№948/2019, вжити заходів щодо забезпечення утримання власниками 

(балансоутримувачами) водопровідних мереж у справному і доступному для 

використання стані пожежних гідрантів та підтримання в них нормативного 

тиску води. 

З огляду на зазначене вище, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 

1. Провести обстеження водопровідних мереж у житловому будинку 

по вул. Ревуцького, 10/2 та з метою підвищення протипожежної безпеки 

провести заходи щодо усунення вищезазначених недоліків доступності для 

використання пожежних гідрантів та підтримання в них нормативного тиску 

води, а також у інших багатоквартирних житлових будинках Дарницького 

району м. Києва, які знаходяться на балансі КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва».  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 

мене у встановлений законодавством України строк за адресою: 02096,              

м. Київ, вул. Ю. Пасхаліна, 12 (громадська приймальня депутата Київради         

Г. Маленка), а також на наступну електронну адресу: malenko@kmr.gov.ua 

 

 

Додатки на «3» арк.  

 

 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                       Григорій МАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черкашин Денис Євгенійович (044) 337-10-14  
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