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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Костянтине Івановичу! 
         

          До мене, як до народного депутата України, звернулися мешканці і 

сільський голова Максимівської сільської ради Вільнянського району 

Запорізької області Байдукова О.М. з проханням допомогти їм вирішити 

проблему ремонту автомобільної дороги в напрямку с. Максимівка – 

с.Новофедорівка  та с. Володимирівка – с.  Антонівка. 

         В своєму зверненні вони зазначають, що 01.03.2015 року перевізник ТОВ 

« Профтаксі -1»  без попередження повністю зупинив здійснення перевезення 

пасажирів у напрямку м. Запоріжжя – с. Козаче  ч/з м. Вільнянськ  до населених 

пунктів Козаче та Новофедорівка, пояснюючи  свої дії  незадовільним техніко-

експлуатаційним станом автомобільної дороги в цьому напрямку.   

        В мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального 

користування, які не виходять за межі території Запорізької області даний 

перевізник ТОВ « Профтаксі-1»  повинен здійснювати в цьому напрямку рейси 

4 рази на день та 7 раз на тиждень, але в останні три роки до місця призначення 

с. Козаче, с. Новофедорівка рейси здійснювалися тричі на тиждень ( п’ятниця, 

субота та неділя), що є не виконанням умов договору перевезення,  який було 

укладено з обласною державною адміністрацією. 
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Населення, яке проживає в цих селах, а це близько 100 чоловік  в 

основному люди пенсійного віку (учасники війни, інваліди, діти війни) 

залишилися повністю відрізані від районного центру  та  м. Запоріжжя. Жителі 

не в змозі тепер виїхати чи до лікарні, чи до пенсійного фонду, за ліками до 

аптеки, за продуктами та інше. Створюється соціальна напруга серед людей  бо 

вони залишилися наодинці з цією проблемою.  

В селах не має ні газоводу,  ні водопроводу, питна вода привозна, 

продукти харчування доставляє двічі на тиждень автолавка, не має ні 

фельдшерсько-акушерського пункту,а ні аптеки. 

З проблемою перевезення жителі вже зверталися  і до районної ради і до 

районної адміністрації і телефонували на урядову гарячу лінію, але проблема з 

місця не зрушила.  

          На підставі викладеного вище, прошу розглянути можливість якомога 

швидше відновити здійснення перевезення пасажирів в напрямку Запоріжжя – 

с. Козаче до населених пунктів Козаче та Новофедорівка Максимівської 

сільської ради Вільнянського району. 

          Про результати розгляду прошу повідомити   мене та заявників через 

голову Максимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької  

області у встановлений законом термін       

           Додаток: на __ арк. 

 

 

  З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 


