
 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

        

 

Директору  

КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дарницького району 

м.Києва 

      Солодусі А.М.  
 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

 Щодо надання інформації та передбачення коштів 

(ремонт фасадної частини будинку №12-Б  по вул. Бориспільська в Дарницькому 

районі м. Києва) 

  

Шановний Андріє Миколайовичу! 

 

 До мене, як до депутата Київської міської ради звернувся громадянин 

Міщенко М.М.,  з проханням сприяти у вирішенні питання ремонту фасадної 

частини будинку по вул. Бориспільська, 12-Б в Дарницькому районі м. Києва.  

Як вказує мешканець, зазначений будинок введений в експлуатацію 1992 

року, але фасад будинку  протягом років перебуває у стані, який абсолютно не 

відповідає вимогам щодо утримання, ще й щоденно загрожує безпеці мешканців. 

Будинок облицьований тисячами керамічних плиток невеликого розміру. 

Через руйнування цементного розчину, на який закріплено керамічні плитки, після 

кожного дощу та буревію, зі стін фасаду вказані керамічні плитки опадають і 

розбиваються на уламки, несучи загрозу попадання на голови мешканців (у т.ч. 

пенсіонерів, які не можуть відпочити безпечно на прилеглих лавочках біля 

під'їздів, на дитячі коляски в яких матері везуть дітей на прогулянку 

навколо дому і т.д.), пошкоджуючи припаркований автомобільний транспорт 

мешканців.  

Вже навіть сама краска з написів на крильці під’їздів «Обережно падає 

плитка» пожовкла й осипалася за багато років незмінної картини. 

Крильця та сходинки під’їздів розвалюються буквально під ноги 

мешканцям. 



Неодноразові звернення мешканця до контактного центру м. Києва за 

телефоном «15-51», на жаль, залишено без відповідного реагування.   

З урахуванням наведеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», прошу: 

1. Вжити заходів щодо проведення обстеження фасадної частини будинку 

№12-Б  по вул. Бориспільська в Дарницькому районі м. Києва. 

2. Надати висновки про результати обстеження фасадної частини будинку 

№12-Б  по вул. Бориспільська в Дарницькому районі м. Києва. 

3. В разі необхідності проведення ремонту  передбачити кошти на 

проведення ремонту зруйнованого фасаду будинку №12-Б  по вул. 

Бориспільська в Дарницькому районі 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 
 

Додаток: фотофіксація стану фасадної частини будинку №12-Б  по вул. 

Бориспільська в Дарницькому районі м. Києва.  

 

      

 

 

З повагою 

      

депутат Київської міської ради     Конопелько М.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Мундірова 

093-242-95-67 
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