
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19        лютого  2021 р                                                                08/279/09/073- 1857 

           

 
                                                                                      

Голові Київської міської  

державної адміністрації 

КЛИЧКУ В.В.  
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Щодо проведення аварійних ремонтних 

робіт несучих і захисних конструкцій  

житлового будинку № 42/48 на вул. Щекавицькій 

 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

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

мешканці житлового будинку на вул. Щекавицькій, 42/48 з проханням 

допомогти зупинити руйнування їхнього будинку. 

У 2020 році я вже звертав увагу Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації на його аварійний стан. Тоді мною було направлено 

депутатське звернення № 08/279/073-1471 від 17.07.2020 року, а 27.07.2020 року 

– отримано відповідь (№ 106-5463). Райдержадміністрація підтвердила факт 

аварійності і потребу проведення термінових ремонтних робіт, але вказала, що 

це можливо вирішити за рахунок фінансування за Програмою економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2021 рік. 

Водночас єдиними діями на той момент було встановлення сигнальних 

маяків для спостереження за деформацією стін. Хоча відповідно до акту 

обстеження технічного стану та несучих конструкцій житлового будинку № 

42/48 на вул. Щекавицькій від 24.10.2015 року № 189/07, складеного 

будівельною лабораторією КП «Київжитлоспецексплуатація», встановлено, що 

несучі конструкції будинку мають незадовільних технічний стан.  

І цим актом експлуатуючій організації було рекомендовано:  

- продовжити спостереження за деформацією будинку шляхом 

встановлення достатньої кількості алебастрових маячків; 

- провести підсилення несучої здатності ґрунтової основи фундаментів 

будинку; 



- запланувати капітальний ремонт балконів будинку; 

- запланувати та провести ремонт фасаду будинку; 

- здійснити ремонт асфальтного покриття з наданням необхідного 

ухилу, який забезпечували би відведення поверхневих вод від стін 

будинку.  

Весь цей комплекс заходів, рекомендований ще у 2015 році, наразі 

залишається невиконаним. Стан будівлі погіршується, а бездіяльність 

обслуговуючої організації в даному питанні може призвести до надзвичайної 

ситуації. І тоді відселення мешканців і відновлення будівлі буде коштувати для 

міського бюджету значно дорожче. 

Враховуючи викладене, прошу Вас надати доручення профільним 

департаментам включити витрати на проведення аварійних ремонтних робіт, 

рекомендованих актом обстеження технічного стану та несучих конструкцій 

житлового будинку на вул. Щекавицькій, 42/48  від 24.10.2015 року № 189/07, 

до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021 рік.  

Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене у 

термін, передбачений ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».   
 

Додаток: Копія відповіді Подільської РДА та матеріали по справі на 6 арк.  

 

З повагою 

 

Депутат                Олексій ОКОПНИЙ 

 


	Шановний Віталію Володимировичу!

