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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Андрій Миколайовичу! 

До мене як до депутата Київської міської ради звернулись занепокоєні 
мешканці багатоповерхового житлового будинку за адресою: вул. Ревуцького, 8 
під’їзд №1 у Дарницькому районі міста Києва з приводу незадовільного стану 
пасажирського ліфту.

Вище зазначений житловий будинок введено в експлуатацію в 1992 році. 
Жителі цього будинку зазначають, що пасажирський ліфт знаходиться в 
незадовільному стані та потребує проведення поточного чи капітального ремонту, 
зокрема, потребують заміни кнопки виклику поверхів, а також відчуваються 
сильні шум та вібрація (особливо на верхніх поверхах)

Також потрібно відрегулювати механізм закриття дверей ліфта, які постійно 
закриваються раніше, що створює значні складнощі маломобільним групам 
населення. 

З приводу існуючих проблем з ліфтом мешканці будинку постійно 
звертаються до служби «15-51»

Відповідно до наказу Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів» від 01. 09. 2008 № 190, граничний термін 
експлуатації ліфтів становить 25 років.

Відповідно до п. 2.5 Наказу Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання 
жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 № 76 (Далі-Наказ), 
капітальний ремонт - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає 



заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у 
зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних 
показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без 
зміни будівельних габаритів об’єкта.
 Також відповідно до п.2.5.1 Наказу, під час капітального ремонту слід 
робити комплексне усунення несправностей будинку та обладнання, зміну, 
відновлення або заміну їх на більш довговічні й економічні, поліпшення 
експлуатаційних показників житлового фонду, здійснення технічно можливої й 
економічно доцільної модернізації жилих будинків з установленням приладів 
обліку тепла, води, газу, електроенергії і забезпечення раціонального 
енергоспоживання.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» та статті 20 Регламенту Київради прошу Вас:

1. Здійснити виїзд та скласти дефектні акти обстеження технічного стану 
пасажирського ліфту, що знаходиться за адресою вул. Ревуцького, 8 
під’їзд №1 у Дарницькому районі міста Києва, копії яких надати у 
відповідь на дане звернення; 

2. Провести поточний ремонт пасажирського ліфту, що знаходиться за 
адресою вул. Ревуцького, 8 під’їзд №1 у Дарницькому районі міста Києва 
з метою усунення існуючих проблем, які були перераховані у 
депутатському зверненні. 

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 (044) 337-10-14 
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