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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                        

                                   Шановний Геннадію Григоровичу! 

 

  До мене, як до народного депутата України, звернулися члени ОСББ 

«Вільнянський Добробут» (всього 63 особи) з проханням допомогти у 

вирішенні ряду важливих проблем, що склалися у їхніх взаємовідносинах з 

Вільнянським міьккомунгоспом.  

  В своєму зверненні заявники зазначають, що в порушення діючих 

норм Закону, директор Вільнянського міьккомунгоспу В.В.Мирошниченко 

чинить перешкоди у нормалізації роботи новоствореного ОСББ 

«Вільнянський Добробут», а саме: використовуючи своє монопольне 

становище на ринку з надання вищевказаних послуг не тільки не передав 

ОСББ в управління будинок, а взагалі 27.07.2016 року направив листи про те, 

що з 01.08.2016 року очолюване ним підприємство зупиняє надавати послуги 

по утриманню будинку та послуги з збирання та вивезення твердих 

побутових  відходів.  

Продовжуючи створювати перепони для діяльності ОСББ, керівник 

вказаного КП, в ультимативній формі, взагалі став вимагати від правління 

ОСББ укласти з КП «Вільнянський міськкомунгосп Запорізької області» 

договір з надання цих же послуг, які ним і так повинні надаватися 



співвласникам будинку відповідно до раніше укладених індивідуальних 

договорів. При цьому він взагалі поставив умову – в разі неукладення такого 

договору він прибере сміттєві баки від будинку і сміття прийдеться або 

звалювати біля будинку, або вивозити самотужки. 

Також за наказом Мирошниченка самовільно відключено на 7 днів 

подачу електроенергії в під’їздах будинку та відмовлено в наданні власникам 

квартир ОСББ розрахункових книжок по розрахунку послуг з вивозу твердих 

побутових відходів, а  диспетчерська служба комунального підприємства 

відмовляється усувати аварійні протікання в системі.  

Крім того, у тому варіанті договору який, як вважає директор 

міськкомунгоспу, необхідно укласти ОСББ з очолюваним ним 

підприємством щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 

тариф, який закладено в цей договір, є необґрунтованим та завищеним більш 

ніж в 5 разів.  

Для прикладу, наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 р. №7 норматив 

накопичення ТПВ на одну людину за рік був установлений 2,2 куб.м. 

Відповідний наказ МОЗ України, щодо санітарних правил утримання 

територій населених місць цей показник становить 2,8 куб. м. на людину в 

рік. Однак  міськкомунгосп у проект вищезазначеного договору закладає 

показник 1,65 куб. м. на  людину в місяць без жодних пояснень. 

Також директор КП «Вільнянський міськкомунгосп Запорізької 

області» Мирошниченко В.В. вимагає, щоб новостворене ОСББ  або 

самостійно придбало 2 контейнера для збору побутових відходів, або брало 

їх в оренду у нього за окремою угодою, що є явним самоуправством, 

оскільки ці контейнери були придбані 4-5 років тому за кошти місцевого 

бюджету, які по суті з складаються як з податків мешканців міста в т.ч. і 

мешканців будинку, так і з тієї плати, що ними вносилася за раніше 

укладеними договорами.  



 Заявники вважають, що своїми діями директор Вільнянського 

міьккомунгоспу В.В.Мирошниченко наносить шкоду інтересам заявників та 

державі в цілому, оскільки гальмується процес реформування ЖКГ та 

створюється соціальна напруга в регіоні.  

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.15,16 Закону України 

«Про статус народного депутата України», прошу Вас, вжити заходів для 

вирішення порушених заявниками питань. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене та 

заявників через Акселенко С.Д. за адресою: вул. Бочарова, 30 кв. 20, м. 

Вільнянськ Вільнянського району Запорізької області, письмово, у 

встановлений законом термін. 

Додаток: на __ арк. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                  В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


