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Солодусі А. М. 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Андрію Миколайовичу! 
 

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

го під'їзду житлового будинку по вул. Ревуцького, 10/2 Дарницького району    

м. Києва з приводу поточного ремонту вантажного та пасажирського ліфтів у 

вище зазначеному під'їзді.   

Так, в ІІІ-му під'їзді будинку функціонує старий вантажний ліфт, який 

дуже часто знаходиться або в ремонті або в непрацюючому стані. Також часто 

ламається пасажирський ліфт, який зупиняться на ІІ поверсі будинку. В цьому 

під’їзді 18 поверхів, де проживає багато людей похилого віку, інвалідів, багато 

неходячих, а молоді мами повинні підійматися пішки з немовлятами та 

візочками на руках. 

Раніше мешканці неодноразово зверталися до КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» та до служби 

«15-51». 

Пунктом 5.5.5. Правил утримання житлових будинків і прибудинкових 

територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 17.05.05 р. № 76, визначено, що 

утримання і ремонт ліфтів здійснює виконавець послуг або за договором — 

спеціалізована організація. Виконавець має право самостійно утримувати та 
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ремонтувати ліфти за умови наявності відповідних дозволів, отриманих 

відповідно до постанови КМУ від 15.10.03 р. № 1631 «Про затвердження 

Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та 

його територіальними органами». Одним з елементів, що забезпечують 

безперебійну роботу ліфтів, є його систематичний технічний огляд. 

Також згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 

2004 р. № 687 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України № 76 (76-2016-п ) від 11.02.2016) затверджено Порядок проведення 

огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яким встановлено, що 

у процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам і експертним 

обстеженням 

Ліфти повинні підлягати технічним оглядам: 

- первинному (повному); 

- періодичному (раз в 2 роки); 

- позачерговому (після аварії, реконструкції, перерви в експлуатації 

більше 12 місяців). 

Слід зазначити, що формування адресної програми ремонту, заміни та 

модернізації ліфтів столиці відбувається щороку. Першочергово до переліку 

вносяться ті об'єкти, що найбільш зношені можуть становити небезпеку для 

здоров’я мешканців і потребують негайного оновлення. 

Відповідно до статей 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» та статті 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 

- посприяти щодо проведенню поточного ремонту вантажного та 

пасажирського ліфтів у ІІІ-му під'їзді житлового будинку на             

вул. Ревуцького, 10/2 у Дарницькому районі м. Києва. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене у встановлений законодавством України 10-ти денний 

строк через систему електронного документообігу «АСКОД» та на наступну 

електронну адресу: malenko@kmr.gov.ua  

 

 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                    Григорій МАЛЕНКО 
 

 

 

 

Черкашин Денис Євгенійович 337-10-14  
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