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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                     

          

До мене, як до народного депутата України, звернулася голова Трудової 

сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області Г.М.Новак з 

проханням допомогти вирішити питання виділення коштів щодо будівництва 

на Трудової сільської ради підвідного газопроводу до сіл Трудове, 

Новоукраїнка, Київське та Сорочино.     

В своїй заяві вона зазначає, що роботи з газифікації населених пунктів 

Трудової сільської ради розпочались у 2012 році.  Виготовлено технічні 

проекти с. Київське, Трудове, Сорочино, Новоукраїнка та підвідного 

газопроводу до сіл Трудове, Новоукраїнка, Київське, Сорочино. Заявлена 

кошторисна вартість, передбачена кошторисною документацією у поточних 

цінах станом на 02.08.2016 р. склала 7206,66 грн. Загальна чисельність дворів 

по сільській раді – 416 

      В 2014 р. закінчено будівництво вуличного газопроводу до с. 

Новоукраїнка. Мешканцями закуплено та встановлено газове обладнання у 

житлових будинках на загальну суму 491 700,00, але роботи по проведенню 

підвідного газопроводу не розпочались.           

          В той же час труби, які вже покладено, можуть прийти у непридатність, 

що в подальшому призведе до збільшення витрат.   

В 2016 році Трудовою сільською радою здійснено коригування 

попереднього експертного звіту та внесено відповідні зміни щодо замовника 



будівництва – ДОГ «Надія» замінено на Трудова сільська рада 

Новомиколаївського району Запорізької області. 

На даний час, у зв’язку з подіями на Донеччині, придбати вугілля стало 

проблематично та його вартість значно зросла, разом з тим, субсидії на 

придбання твердого палива нараховують виходячи з вартості вугілля 1,5 тис. 

грн. за 1 т., що не відповідає ринковому рівню цін.  

Крім того в Новомиколаївському районі відсутні офіційні пункти з 

придбання дров, у зв’язку з чим здійснюється масова вирубка лісозахисних 

насаджень. Усі ці фактори разом із загальним зменшенням платоспроможності 

населення збільшують соціальну напругу в громаді. 

У зв’язку з вищезазначеним та з метою створення належних умов 

життєзабезпечення сільських жителів району і упередження соціальної 

напруги, прошу знайти можливість виділити кошти на завершення будівництва 

підвідного газопроводу до сіл Трудової сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області - Трудове, Новоукраїнка, Київське та Сорочино у 

2017 році. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене та заявницю 

письмово у встановлений законом термін. 

 

 

 

З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
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