
 
 

 

 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 
 

 

від 13.06.2022 №257рг 
             м.Покровськ 
 

 

Про відновлення роботи пасажирських  

ліфтів у багатоповерховому  

житловому фонді міста Покровська 

 

У зв’язку із масовою евакуацією мешканців з регіону, враховуючи численні 

звернення людей похилого віку, які залишилися проживати самі в 

багатоквартирному житловому фонді міста, з метою забезпечення таким верствам 

населення та іншим громадянам більш зручних умов проживання в 

багатоквартирних будинках, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), - 

 

1. Відновити роботу пасажирських ліфтів у багатоповерховому житловому 

фонді міста Покровська  з 20 червня 2022 року. 

2. Встановити режим роботи пасажирських ліфтів у багатоповерховому 

житловому фонді міста Покровська на період дії воєнного стану на щоденній 

основі з 7 до 19 години включно з обов’язковим призупиненням руху кабін на час 

дії повітряної тривоги.  

3. Зобов’язати підприємства, що надають послуги з диспетчирезації ліфтів у 

м.Покровську, обладнати кабіни ліфтів відповідними пам’ятками про режим 

роботи ліфтів на період дії воєнного стану.   

4. Комунальній установі Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення (Ухова) провести з мешканцями роз’яснювальну роботу, 

в межах повноважень, щодо змісту цього розпорядження: відновлення роботи 

ліфтів і правил поведінки у них. 

5. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Клименко) забезпечити оприлюднення змісту цього розпорядження в засобах 

масової інформації та на сайті міської ради.    

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

житлово-комунальний відділ міської ради (Візенков), контроль – на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Добровольського О.О. 

 

В.о.міського голови             Н.Іваньо 

 



 

 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про відновлення роботи пасажирських  

ліфтів у багатоповерховому  

житловому фонді міста Покровська 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: житлово-комунальним відділом міської ради 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради                                                                    Д. Візенков 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради   О. Добровольський 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         А. Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів       В. Пишна 

 

 

Начальник відділу документообігу  

міської ради          Г. Борисова 

 


