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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановна Людмило Сергіївно! 

  

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

мешканця с. Червоне, Гуляйпільського району Запорізької області Татача 

Віктора Васильовича щодо питання невиконання ТОВ «Газфаєр Інвест» робіт 

по газифікації житлового будинку та будівництва вуличних мереж за 

адресою: вул. Садова, 31, с. Червоне, Гуляйпільського району Запорізької 

області. 

Зі звернення вбачається, що 19 жовтня 2012 року між заявником та  КП 

«Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» 

(далі – Фонд), в особі директора Любім Людмили Сергіївни, укладено 

кредитний договір № 9688, строком дії на 4 роки, на загальну суму 15 тисяч 

гривень (далі - Договір). 

У відповідності до п. 1.1 Договору, кредит надається для газифікації 

житлового будинку та будівництва вуличних мереж за адресою: вул. Садова, 

31, с. Червоне, Гуляйпільського району Запорізької області.  



У відповідності до п. 4.2.2., Фонд зобов’язався укласти з Виконавцем 

Договір на виконання робіт по газифікації Об’єкту, згідно письмової заяви 

Позичальника, з метою його фінансування в межах суми, яка передбачена 

умовами договору. 

11.06.2014 між Фондом та ТОВ «Газфаєр Інвест», укладено договір № 

15 про фінансування робіт, виконаних за Актами №№ 1, 2.  

26.09.2014, Фондом було підготовлено та направлено до казначейства 

платіжні доручення №№ 1, 59 на оплату робіт по газифікації, тобто на 

сьогоднішній день оплата проведена. 

Натомість, як зазначає заявник, про укладення Договору від 11.06.2014 

та проведення оплати начебто виконаних робіт йому відомо не було. Про 

здійснення фінансування робіт йому стало відомо лише у 2015 році. 

На сьогоднішній день, ТОВ «Газфаєр Інвест», отримавши оплату за 

проведення газифікації, не здійснило жодних робіт. Фактично, жодна із 

зазначених в Актах позицій не була виконана та прийнята заявником.  

Крім цього, у тому ж 2012 році, між ТОВ «Газфаєр Інвест» та ДГО 

«Червоне», укладено договір підряду на виконання робіт по будівництву 

газопроводу середнього тиску по с. Червоне, Гуляйпільського району, 

Запорізької області. Вартість робіт за даним договором становить 812 тисяч 

гривень. 

З моменту підписання актів приймання виконаних робіт та укладення 

договору підряду минуло 4 роки, однак ні на території села Червоне, ні по 

вулиці Садовій, і тим більше до будинку заявника газ так і не підведений, 

магістральний газопровід взагалі не побудований. 

Про невиконання робіт може свідчити Акт обстеження будівництва 

газових мереж від 1 жовтня 2015 року, що підписаний головою, секретарем 

та депутатами Червоненської сільської ради Гуляйпільського району 

Запорізької області.  



У відповідності до ч. 5 ст. 203 Цивільного кодексу України, правочин 

має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що 

обумовлені ним. 

В даній ситуації, роботи за договором від 11.06.2014 не виконані в 

повному обсязі, не зважаючи на проведення їх оплати, ТОВ «Газфаєр Інвест» 

не приступає до їх виконання.  

З викладених обставин справи вбачається, що з самого початку не 

планувалося будувати магістральний газопровід. Зазначене свідчить про 

фіктивність укладеного правочину, передбаченого ст. 234 Цивільного 

кодексу України.  

 Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 

36 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

шановна Людмило Сергіївно, для більш детального з’ясування дійсних 

обставин справи та пошуку шляхів для вирішення питання проведення робіт 

по газифікації, надати належним чином засвідчену копію договору від 

11.06.2014 № 15, укладеного між ТОВ «Газфаєр Інвест» та КП «Обласний 

Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі». 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене та заявника (Татач Віктора Васильовича, вул. Садова, 

31, с. Червоне, Гуляйпільського району, Запорізької області)у визначений 

законодавством термін. 

 

  

         

  З повагою 

народний депутат України                                                   В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 

 

 

 

 


