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Депутатське звернення

Щодо облаштування абразивною протислизькою стрічкою 
кахельну плитку біля входу до п ід ’їзду №  2 
в будинку по вул. Вербицького, буд. 9-Г в м. Києві

Шановний Ярославе Миколайовичу !

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 
під’їзду № 2 житлового будинку, що знаходиться по вул. Вербицького, 9-Г за 
допомогою в облаштуванні протислизького покриття на кахельну плитку біля 
входу до їх під’їзду.

Зі слів мешканців, плитка, яка покладена біля входу до під’їзду №2 2 дуже 
слизька, що в зимову пору року буде призводити до підвищеного травматизму.

З листа Комунального підприємства «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» від 
07.10.2021 за № 3658-10/2021 стало відомо, що відповідно до розпорядження 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №2 91 
виконувались роботи по капітальному ремонту вхідної групи 2-го під’їзду 
житлового будинку № 9-Г на вул. Вербицького, в тому числі облаштування 
керамічною плиткою підлоги вхідної групи. Розпорядником бюджетних коштів 
та замовником робіт виступала Дарницька РДА. Замовник відповідає за 
проведення робіт та дотриманням норм при проведенні капітальних ремонтів.

На підставі п.1,3 ч.1 ст. 11 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» прошу в установленому порядку вжити всіх необхідних заходів



реагування та облаштувати кахельну плитку біля входу до під’їзду №2 2 будинку 
по вул. Вербицького, 9-Г протислизькою стрічкою.

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.

Додаток:
1. Копія відповіді Комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» від 
07.10.2021 за № 3658-10/2021 на 1 арк. в 1 прим.

З повагою,

депутат Київської міської ради Конопелько М.В.

Вик. Мундірова В.М., 093-242-95-67

mailto:konopelko.mykola@kmr.gov.ua


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
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ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
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Депутатові Київської міської ради 
Миколі КОНОПЕЛЬКУ

Про облаштування вхідної групи 
протислизькою стрічкою

Шановний пане Миколо!

У комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дарницького району м. Києва» розглянуто Ваше депутатське 
звернення від 01.10.2021 № 08/279/9/207-426 стосовно облаштування вхідної 
групи 2-го під’їзду житлового будинку № 9-Г на вул. Вербицького
протислизькою стрічкою, про що повідомляємо наступне.

Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 19.02.2019 № 91 виконувались роботи з капітального 
ремонту вхідної групи 2-го під’їзду житлового будинку № 9-Г на вул. 
Вербицького, в тому числі облаштування керамічною плиткою підлоги вхідної 
групи. Розпорядником бюджетних коштів та замовником робіт виступала 
Дарницька РДА. Замовник відповідає за проведення робіт та дотриманням норм 
при проведенні капітальних ремонтів.

З повагою 

Директор Андрій СОЛОДУХА

Павло Волкотруб 
Юрій Лсвенцов 567-01-78


