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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Щодо включення до поадресного переліку 

об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту 

в 2022 році 

 

 

Шановна Валентино Григорівно! 

 

На території Дарницького району м. Києва по вул. Вербицького, 5 

знаходиться Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Дарницького 

району м. Києва.  

Це медична установа надає послуги первинної медичної ланки 168 211 

дорослим громадянам (задекларовано дорослого населення станом на 01.01.2022 

року).  

 Будівля по вул. Вербицького, 5 у Дарницькому районі м. Києва має шість 

поверхів, потрапити на які хворі люди можуть тільки за допомогою ліфту. 

 Тому існує нагальна потреба в проведенні  капітального ремонту з заміною 

пасажирського ліфта з облаштуванням безбарьєрного середовища для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення у будівлі КНП "ЦПМСД 

№2" Дарницького району м. Києва. 

Відвідувачі названого медичного закладу це у більшості маломобільне 

населення (тяжкохворе, похилого віку, особи з інвалідністю), яке не може за 

станом здоров’я  діставатися до кабінетів лікарів сходами. 



 

 

Як свідчить світова статистика, в кожній країні кількість людей з 

обмеженими можливостями становить 7 – 10%.  

З огляду на, що на даний момент в Україні проживає 42,5 млн осіб, це 

мінімум 297,5 тисяч чоловік з особливими потребами.  

І це люди, які мають повне право на вільне пересування. Тому Генеральна 

Асамблея ООН ще у 2006 році видала Конвенцію про права інвалідів N 61/106, в 

якій зазначено, що медичні будівлі повинні бути оснащені ліфтами. 

Додатково хочу зазначити, що на території будівлі по вул. Вербицького, 5 

розміщено ще один медичний заклад – КДЦ №1 Дарницького району м. Києва 

хворі якого також вимушені скористатися ліфтом.  

На підставі вищезазначеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» прошу Вас, як головного розпорядника 

бюджетних коштів по галузі «охорона здоров’я» передбачити на 2022 рік 

(розподілити) кошти у розмірі 1 912 000,00 гривень на проведення  капітального 

ремонту з заміною пасажирського ліфта з облаштуванням безбарьєрного 

середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 

будівлі КНП "ЦПМСД №2" Дарницького району м. Києва. 

 Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені 

чинним законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095, 

м. Київ, вул. Ю. Литвинського, буд. 31, e-mail:konopelko.mykola@kmr.gov.ua 

  

 

 

З повагою 

      

депутат Київської міської ради     Конопелько М.В. 
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