
Ліфтове господарства м. Житомира налічує  997 ліфтів, з них: 

 в будинках комунальної власності – 698; 

 в будинках житлово-будівельних кооперативів – 198; 

 в будинках ОСББ – 39; 

 в будинках відомчої належності – 62. 

 

Близько двох десятків ліфтів, що знаходяться на балансі різних відомств, 

розукомплектовані, розкрадені і не працюють. 

  

Технічне обслуговування та ремонт ліфтів забезпечують чотири 

спеціалізовані організації: 

  

ПБВП «Магніт» 
пров. 3-й Транзитний, 54, тел. 418-528 

Директор – Іващенко Андрій Іванович 

(картки червоного кольору) 

ПП СРП «Спецліфтреммонтаж» 
проїзд Академіка Тутковського, 15, тел. 446-774 

Директор – Стасюк Сергій Васильович 

(картки синього кольору) 

ПП «БП «Ліфтналадка» 
проїзд Академіка Тутковського, 15, тел. 446-774 

Директор – Іщук Ольга Сергіївна 

(картки синього кольору) 

ПСП «Вертикаль» 
вул. Котовського, 16, тел. 420-043 

Директор – Петренко Валентин Володимирович 

(картки чорного кольору) 

  

Питання забезпечення стабільної роботи ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках постійно знаходиться в центрі уваги міської влади, враховуючи 

його велике соціальне значення. 

 

За ініціативи керівництва міста, у міському бюджеті на 2012 рік для потреб 

ліфтового господарства передбачено 3,5 млн. грн., з них: 

 2,75 млн. грн. – на капітальний ремонт ліфтів після проведеного 

експертного обстеження; 

 400 тис. грн. – на заміну вузлів та деталей ліфтів, зношених в процесі 

експлуатації; 

 350 тис. грн. – на виконання експертного обстеження ліфтів. 

 На сьогоднішній день у житловому фонді кількість ліфтів, які мають 

термін експлуатації 25 і більше років становлять 425 одиниць, що 

складає майже 43 % ліфтового господарства міста. Відповідно до вимог 



законодавства, ліфти, що відпрацювали 25 років, підлягають 

експертному обстеженню для визначення можливості їх подальшої 

роботи. В 2011 році виконано технічну експертизу 126-ти ліфтів, всі 

вони будуть капітально відремонтовані в поточному році. Також, в 

2012 році буде проведено експертне обстеження ще 229-ти ліфтів та 

поступово буде вирішуватись питання фінансування їх капітального 

ремонту. Це дасть можливість значно поліпшити ситуацію в ліфтовому 

господарстві міста. 

Одночасно слід зазначити, що починаючи з 2000-х років, в м. Житомирі було 

запроваджено карткову систему обслуговування на ліфтах, завдяки якій 

вдалося зберегти та відновити роботу майже всіх зупинених на той час ліфтів 

у місті та підтримувати їх у робочому і безпечному стані протягом багатьох 

років (на кінець 90-х – початку 2000-х років в місті в довгостроковому 

простої знаходилось до 50 % ліфтів). 
 


