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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановна пані Хатіє! 
 

           До мене як до народного депутата України звернувся мешканець с. 

Новозлатопіль  Гуляйпільського району Запорізької області Усенко В.В., який 

просить вжити заходів відповідно до закону до підприємця Гоголя С.Я. та 

посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. 

В своєму зверненні заявник  зазначає, що в 2011- 2012 роках в надії на те, 

що сільська рада разом з Гуляйпільською РДА та ТОВ «Газфаєр Інвест» 

газифікують його оселю, він здав в сільську раду 12 тисяч гривень готівки.  

Заявникові видали прибуткові квитанції за підписом та печаткою підприємця 

Гоголя С.Я. на вказану суму. 

Пройшли роки газ, а газ і досі не підведено, і зібрані гроші не 

повертаються. 

Заявник зазначає, що 16.09.2011 року виконавчий комітет 

Новозлатопільської сільської ради рішенням №1 «Про реєстрацію 

добровільного громадського об’єднання «Златополь» для будівництва 

газопроводу» реєструє громадське об’єднання. Правовий статус даної 

юридичної особи невизначений. Створена структура не пройшла легалізацію в 

установленому законом порядку: не була внесена до реєстру громадських 

об’єднань; не була внесена до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особ та видачею 
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Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи . Не відкриті 

розрахункові рахунки. 

Приватний підприємець Гоголь Сергій Ярославович, він же голова ДГО 

«Златополь», зареєстрований с. Новозлатопіль Гуляйпільського району 

Запорізької області, код 2488403151, з березня 2012 року по серпень 2012 року 

отримав готівкові грошові кошти які називались «членськими внесками» по 

прибутковим ордерам, які завіряв своєю печаткою підприємця. Таким чином 

грошові кошти конвертувалися в «газифікацію» за посередництва підприємця 

Гоголя С.Я., де  ДГО «Златополь» уклало договір підряду №15/04 від 

15.04.2012 року на виконання робіт по будівництву газопроводу по с. 

Новозлатопіль з ТОВ «Газфаєр Інвест». Акти здачі-приймання виконаних робіт 

не складалися, а експертний звіт щодо розгляду документації на об’єкт 

«Підвідний газопровід до с. Новозлатопіль Гуляйпільськогот району 

Запорізької області» датований 29.12.2013 року,  в той час, як будівництво ще й 

не розпочиналося. 

Таким чином, на думку заявника, перевищивши власні повноваження 

щодо легалізації  «ДГО Златополь», виконавчий комітет Новозлатопільської 

сільської ради посприяв створенню шахрайської схеми по газифікації, де 

заявник зазнав суттєвих збитків. 

Попередні звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних 

органів ніякого результату не дали. 

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 16 Закону Україні «Про 

статус народного депутата України», прошу Вас, повно та об’єктивно 

ознайомитись з викладеними у зверненнями фактами, ініціювати проведення  

розслідування по результатах якого вжити всіх необхідних заходів для 

недопущення порушень закону та покарання винних.   

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене та заявника 

за адресою: вул. Нова, 22, с. Новозлатопіль Гуляйпільського району Запорізької 

області, у встановлений законом термін. 

             З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 


