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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                        

                                           Шановна пані Хатіє! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянки України, жительки м. Пологи Пологівського району Запорізької 

області Гавриленко Діни Іванівни щодо вчинення відносно неї 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального 

кодексу України.  

Зі змісту звернення вбачається, що в квітні 2015 року, працівниками 

Оріхівського управління по газопостачанню та газифікації ПАТ 

«Запоріжгаз», було демонтовано побутовий лічильник газу з будинку 

заявника, за адресою: вул. Франко, 30, м. Пологи, Запорізька обл., про що 

було складено акт про зняття побутового лічильника газу.  

Зі слів працівників, демонтаж лічильника було здійснено для 

проведення періодичної повірки, хоча за документами строк періодичної 

повірки лічильника мав здійснюватись лише в жовтні 2016 року. Зазначений 

факт викликав занепокоєння у заявника. 

Слід зазначити, що побутовий лічильник  газу, був придбаний 

Гавриленко Д.І. особисто за власні кошти, а відтак належить їй на праві 

приватної власності. 



Після зняття лічильника, Гавриленко Д.І. повідомили про те, що її 

лічильний є несправним та не підлягає подальшій експлуатації, у зв’язку з 

чим їй необхідно придбати новий. При цьому акт повірки заявнику видано не 

було, сам лічильник газу до теперішнього часу не повернуто власнику. 

Неодноразові вимоги заявника повернути лічильник ігноруються, про 

причини, які свідчать про несправність лічильника не повідомляють. У 

зв’язку з чим існують сумніви щодо дійсності тверджень працівників ПАТ 

«Запоріжгаз», що лічильник є непридатним для подальшої експлуатації. 

Заявник вважає, що її побутовий лічильник, який на момент демонтажу 

для повірки був в справному стані, без законних на те підстав було 

демонтовано та забрано, адже жодним нормативно-правовим актом не 

встановлено здійснювати повірку лічильників до встановленого строку 

повірки.  

Ігнорування, з боку працівників ПАТ «Запоріжгаз», вимог Гавриленко 

Д.І. щодо повернення лічильника є незаконним та таким що порушує її права 

як власника даного приладу обліку. 

Крім цього, через неправомірні дії працівників ПАТ «Запоріжгаз», 

заявник вимушена сплачувати за газ в три рази більше коштів ніж з 

установленим лічильником.  

Перелічені вище факти свідчать про вчинення працівниками ПАТ 

«Запоріжгаз» відносно Гавриленко Д.І. кримінального правопорушення 

передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.  

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про національну 

поліцію», завданнями поліції є надання поліцейських послуг  у сферах: 2) 

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. 

Таким чином, прошу Вас, шановна пані Хатіє, в межах наданих Вам 

повноважень, доручити працівникам Національної поліції України провести 

розслідування фактів, викладених в даному зверненні, внести відомості про 

вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР за ознаками злочину, 



передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України та притягнути винних 

осіб до кримінальної відповідальності. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 

мене та заявника – Гавриленко Діну Іванівну, за адресою: вул. Франко, 30, м. 

Пологи, Запорізька обл., у визначений законодавством термін. 

Додаток на 3-х арк. 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                  В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


