
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» ___________ 2021 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про затвердження Програми експертного обстеження,  
модернізації, капітального ремонту та заміни ліфтів у  
багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії   
на 2021–2025 рр. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від ____________ 2021 року № ___ 
«Про затвердження Програми експертного обстеження, модернізації, капітального ремонту 
та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 2021-2025 
рр.» та висновки постійних комісій міської ради, з метою забезпечення безперебійної та 
безпечної роботи об’єктів ліфтового господарства в багатоквартирних будинках і 
гуртожитках різних форм управління, відновлення непрацюючих ліфтів та поетапного 
оновлення ліфтового парку м. Олександрії  

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:  

 
1. Затвердити міську Програму експертного обстеження, модернізації, капітального 

ремонту та заміни ліфтів в багатоквартирних будинках і гуртожитках  м. Олександрії на 
2021-2025 рр. згідно з додатком.  

2. Взяти до відома, що фінансування заходів Програми експертного обстеження, 
модернізації, капітального ремонту та заміни ліфтів в багатоквартирних будинках і 
гуртожитках  м. Олександрії на 2021-2025 рр. здійснюватиметься за рахунок коштів міського 
бюджету м. Олександрії відповідно до та в межах його показників на відповідний рік,  
Програми соціально – економічного та культурного розвитку м. Олександрії, інших джерел, 
не заборонених законодавством України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 
економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, будівництва та раціонального використання природних 
ресурсів та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Гугленка Ю. О.  
 
 
 
Міський голова   Сергій КУЗЬМЕНКО  
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         Додаток  
         до рішення міської ради   
         від «____» ____________ № ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
експертного обстеження, модернізації, капітального ремонту та заміни ліфтів в 

багатоквартирних будинках  і гуртожитках м. Олександрії на 2021-2025 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Олександрія – 2021 р.  
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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  
експертного обстеження, модернізації, капітального ремонту та заміни ліфтів в 

багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 2021-2025 рр.  
 (далі - Програма)  

 

1 Назва Програми  

Програма експертного обстеження, 
модернізації, капітального ремонту та заміни 
ліфтів в багатоквартирних будинках та 
гуртожитках  м. Олександрії на 2021-2025 рр. 

2 Розробник Програми  
Управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

3 Учасники Програми  

Управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 
міської ради,   управителі багатоквартирних 
будинків, ОСББ, ЖБК, спеціалізовані підрядні 
підприємства у сфері експертного обстеження, 
монтажу, демонтажу, наладки, технічного 
обслуговування та ремонту ліфтів 

4 Головний розпорядник бюджетних 
коштів 

Управління житлово-комунального 
господарства міської ради  

5 Термін реалізації Програми  2021-2025 рр. 

6 Джерела фінансування Програми  Міський бюджет м. Олександрії та інші 
джерела не заборонені законодавством 

7 

Кількісні показники Програми 
(планована кількість об’єктів  
експертного обстеження, 
модернізації, капітального ремонту 
та заміни ліфтів  в 
багатоквартирних будинках і 
гуртожитках м. Олександрії):  
    - проведення експертного 
обстеження  ліфтів -   
    - проведення капітального 
ремонту ліфтів за результатами 
експертних висновків - 
    - модернізація ліфтів - 
    - проведення поточного 
капітального ремонту ліфтів - 
  - заміна ліфтів - 

 
 
 
 
 
 
 
 

355 
 
 

50 
50 

 
150 

9 

8 

Прогнозований обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн. всього,  
в т. ч. : 
- на експертне обстеження ліфтів  -  
- на капітальний ремонт ліфтів за 
результатами експертних висновків 
- на модернізацію ліфтів -   
- на поточний капітальний ремонт  
ліфтів –  
- на заміну ліфтів -  

 
 
 

23942,500 
 

1242,500 
 

7500,00 
2000,00 

 
4200,00 
9000,00 
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ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві 
органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. 

Одним із важливих завдань щодо створення умов для безпечної життєдіяльності населення 
на підпорядкованій території є забезпечення надійної і безпечної експлуатації ліфтів у 
багатоквартирних будинках та гуртожитках різних форм управління. На сьогодні неможливо уявити 
функціонування багатоповерхової забудови без ліфтів, якість роботи яких оцінюється безпечною 
експлуатацією, високими технічними, естетичними характеристиками та оперативним прийняттям 
заходів реагування організацією, яка здійснює їх технічне обслуговування та ремонт, при 
будь-яких зупинках. 

Програму експертного обстеження, модернізації, капітального ремонту та заміни 
ліфтів в багатоквартирних будинках та гуртожитках м. Олександрії на 2021-2025 рр. 
розроблено з врахуванням реальної ситуації стану ліфтового господарства міста, проведеного 
моніторингу роботи ліфтового обладнання багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків 
різних форм управління, пропозицій суб’єктів господарювання,  які здійснюють функції управління 
багатоквартирними будинками та обслуговують ліфтовий парк. 
 

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНО 
ПРОГРАМУ, ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА М. 

ОЛЕКСАНДРІЇ  
 

Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливим 
питанням, оскільки зупинення роботи ліфтів спричиняє соціальну напругу серед громадян, 
які користуються ними. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, жінок з дітьми та людей похилого вiкy. 

Попри зусилля, спрямовані на підтримку належного технічного стану ліфтів в 
багатоквартирних будинках і гуртожитках міста та забезпечення їх безпечної експлуатації, 
дедалі складніше стає утримувати ситуацію під контролем, не допускати тривалої зупинки 
ліфтів по причині виходу з ладу окремих елементів, вузлів та агрегатів. Причиною є 
невпинне старіння міського  ліфтового парку, недостатній рівень фінансування капітальних 
видатків на його потреби та відсутність відповідної цільової державної програми, яка б 
давала можливість вирішувати проблемні питання комплексно. А відтак маємо високий 
рівень фізичного і морального зносу конструкцій, рухомих елементів та електрообладнання 
ліфтів, яке потребує системного підходу до вирішення проблем шляхом модернізації, 
ремонту та заміни. Окремою проблемою є необхідність проведення експертного обстеження 
(технічного діагностування) ліфтів, терміни та порядок проведення якого визначені пунктом 
9.6 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених Наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду  від 01 вересня 
2008 року № 190. Нездійснення заходів є підставою для органів Державної служби України з 
питань праці (Держпраці) щодо примусової зупинки ліфтів.  

Основну кількість міських ліфтів, які сьогодні перебувають в експлуатації, введено в 
експлуатацію у період масового будівництва житла в місті у 70-х та наприкінці 80-х років 
минулого століття. Спеціалізованим підприємством, яке  здійснює заходи з монтажу, 
демонтажу, наладки, технічного обслуговування та ремонту ліфтів на території м. 
Олександрії є приватне підприємство «Олександріяліфт». Підприємство має ліцензію на 
здійснення відповідного виду діяльності, ремонтну базу, штат кваліфікованого технічного 
персоналу, завдяки чому спроможне оперативно виконувати ремонтні роботи і в повному обсязі 
проводити регламентне обслуговування ліфтового обладнання. 

Для здійснення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів необхідне 
залучення підприємств, організацій та установ різних форм власності, які мають ліцензію на 
здійснення відповідного виду діяльності.  
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Наразі у житловому фонді міста налічується 352 одиниці пасажирських ліфтів. Технічний 
стан значної кількості ліфтів у зв’язку з відпрацюванням установленого терміну експлуатації 
не може забезпечити їх безпечність та надійність. Із 352 ліфтів, установлених у житлових 
будинках та гуртожитках різних форм управління, 253 ліфти (72 %) перейшли 25-річну межу 
експлуатації і підлягають експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення 
можливості та умов їх подальшої експлуатації. За результатами першого (чергового) обстеження 
встановлюється термін проведення наступного.  

З метою відновлення ліфтів та поліпшення їх технічного стану, забезпечення 
мешканців багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів, заходи з їх ремонту та заміни 
в різні періоди в обов’язковому порядку включались в цільові програми різного рівня. а саме:  

В 2010 році шляхом співфінансування коштами державного та місцевого бюджетів:  
-   за напрямком «Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із 

застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання (ремонт/заміна ліфтів з терміном 
експлуатації понад 25 років)» був проведений комплексний капремонт 6 ліфтів, які отримали 
негативні висновки за результатами проведених експертних обстежень;    

- за напрямком «Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів 
з технічного переоснащення ліфтового господарства житлових будинків, в яких 
функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» була  відновлена робота 
8 ліфтів в будинках ОСББ, які на той момент не працювали від 5 до 10 років;  

Кожен рік в межах фінансових можливостей міського бюджету здійснювались видатки на 
капремонт ліфтів з різними ступенями ушкоджень. Разом з поточними заходами, реалізованими за 
рахунок платежів абонентів, наразі досягнутий майже 100% рівень роботи наявних ліфтів в будинках 
та гуртожитках міста.  

 Та незважаючи на виконаний обсяг робіт, з огляду на існуючий стан ліфтів та 
прогнозу щодо їх подальшого фізичного зносу, до 2025 року  експертного обстеження 
потребуватимуть 355 ліфтів, капітального ремонту за результатами експертних висновків – 
50 ліфтів, модернізації - 50 ліфтів,  поточного капітального ремонту – 150 ліфтів, повної 
заміни - 9 ліфтів (зруйнованих та введених в експлуатацію до 1980 року). Для фінансування 
заходів орієнтовно необхідно 23,9425 млн. грн. 

Таким чином, єдиним шляхом вирішення задачі подальшої задовільної експлуатації 
ліфтів у житлових будинках та гуртожитках міста є системне фінансування зазначених 
заходів в рамках даної Програми у найближчі п’ять років.  
 

ІV. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є: 
- реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста; 
- забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання; 
- створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та 

недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного 
проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках та гуртожитках різних форм 
управління; 

- забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків та гуртожитків різних форм 
управління надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності; 

- створення умов для оновлення, удосконалення ліфтового господарства; 
- розроблення механізму вчасного проведення ремонту ліфтів; 
 
Основними завданнями для реалізації Програми є:  
- виявлення наявних недоліків технічного стану ліфтів в багатоквартирних будинках 

та гуртожитках різних форм управління шляхом проведення експертного обстеження 
(технічного діагностування), планування та реалізація заходів з їх усунення шляхом 
модернізації та  капітального ремонту; 
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 - забезпечення стабільної та безпечної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання 
шляхом планомірного технічного відновлення непрацюючих ліфтів житлового фонду, 
виведених з ладу в результаті природного зносу чи зловмисних дій;   

- повна заміна відсутніх (зруйнованих) ліфтів, та таких, в яких проведення 
капітального ремонту у зв’язку із значним терміном експлуатації є неефективним чи 
недоцільним;  

 
V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 
Програмою передбачена реалізація  заходів з експертного обстеження, модернізації, 

капітального ремонту та заміни ліфтів в багатоквартирних будинках та гуртожитках різних 
форм управління шляхом фінансування капітальних видатків з міського бюджету м. 
Олександрії та залучення додаткових коштів з інших джерел, не заборонених 
законодавством України.  

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління житлово-
комунального господарства, архітектури та  містобудування Олександрійської міської ради.  

 
РОЗПОДІЛ ОБСЯГІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ  ЗА РОКАМИ (прогноз) 

 
№ 
з/п Назва заходів Од. 

виміру Всього у тому числі за роками 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Експертне 
обстеження 

(технічне 
діагностування)  

ліфтів 

Од. / 
Тис. грн. 

355 / 
1242,500 

72 / 
252,00 

71 / 
248,500 

71 / 
248,500 

71 / 
248,500 

70 / 
245,000 

2 

Капітальний 
ремонт ліфтів за 

результатами 
експертних 
висновків 

Од. / 
Тис. грн. 

50 / 
7500,00 

10 / 
1500,00 

10 / 
1500,00 

10 / 
1500,00 

10 / 
1500,00 

10 / 
1500,00 

3 Модернізація 
ліфтів 

Од. / 
Тис. грн. 

50 / 
2000,00 

10 / 
400,00 

10 / 
400,00 

10 / 
400,00 

10 / 
400,00 

10 / 
400,00 

4 
Поточний 

капітальний 
ремонт ліфтів 

Од. / 
Тис. грн. 

150 / 
4200,00 

30 / 
840,00 

30 / 
840,00 

30 / 
840,00 

30 / 
840,00 

30 / 
840,00 

5 

Заміна ліфтів 
(зруйнованих та 
виготовлених до 

1980 року) 

Од. / 
Тис. грн. 

9 / 
9000,00 

1/ 
1000,00 

2 / 
2000,00 

2 / 
2000,00 

2 / 
2000,00 

2 / 
2000,00 

ВСЬОГО: 23942,500 3992,00 4988,50 4988,50 4988,50 4985,00 

 
VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Успішна реалізація заходів Програми сприятиме покращенню ситуації у ліфтовому 

господарстві м. Олександрії, створенню безпечних умов його експлуатації, зніме соціальну 
напругу, дозволить забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами 
відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів. 

Своєчасне виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити: 
- надійну і безпечну роботу ліфтів і ліфтового господарства міста та недопущення 

аварійних ситуацій при експлуатації ліфтів; 
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- скорочення термінів простоїв ліфтів; 
- приведення ліфтів та ліфтового обладнання багатоповерхових житлових будинків 

та гуртожитків  у відповідність до сучасних вимог; 
- інноваційний розвиток та впровадження новітнього обладнання у ліфтовому 

господарстві; 
- підвищення енергоефективності роботи ліфтів і ліфтового обладнання; 
- покращення соціально-побутового обслуговування населення та підвищення 

якості комунальних послуг. 
 
 
 
 
Секретар міської ради             Вікторія КОСЯК 
 


