«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
ПАТ
ЛИСТ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ

Крадіжки загрожують надійності
електропостачання споживачів
Чернігівщини
Масові крадіжки електрообладнання в Чернігівській області стають причиною
відсутності електропостачання в населених пунктах Чернігівщини. Викрадення вузлів і
деталей ліній електропредачі, енергообладнання, злив масла з трансформаторів призводить
не тільки до виведення їх з ладу та припинення забезпечення електроенергією об’єктів житлових будинків, лікарень, дитячих садків та шкіл, які відключають від електроенергії на
час відновлення і проведення ремонтних робіт.
Внаслідок крадіжок страждає не тільки енергетична компанія, а й споживачі.
З настанням осінньо-зимового періоду для багатьох споживачів відсутність
електропостачання – це ще й відсутність тепла в домівках.
Слід звернути увагу, що відповідальність за викрадення, демонтаж та пошкодження
майна енергокомпаній передбачена Кримінальним кодексом України.
Стаття 185. Крадіжка.
1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - карається штрафом від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається
арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.
3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що
завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до
шести років.
4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від п'яти
до восьми років.
5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається
позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки, вважаються дії, якщо вони спричинили
загибель людини, перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією та послугами
зв’язку, внаслідок якої припинена діяльність промислових підприємств, порушена
діяльність органів влади, державних установ, лікарських закладів, правоохоронних органів,
частин пожежної охорони, збройних сил, порушено функціонування залізничного, морського,
річного, повітряного, автомобільного транспорту та електротранспорту.
З метою збереження майна та забезпечення надійного постачання електроенергії
споживачам ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» організовано кампанію, спрямовану на
боротьбу з крадіями — на об’єктах поліпшуються сигналізації, збільшується охорона,
мобільні групи регулярно об’їжджають енергооб’єкти.

Пам’ятайте, електричний струм є дуже небезпечним!
Цінуйте своє життя та спокій своїх близьких.
Крім того, енергетики звертаються до населення з проханням повідомляти про відомі
факти розкрадань за безкоштовним (з мобільних та стаціонарних телефонів)
телефоном довіри 0 800 210 310. Своїм помічникам ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» гарантує
конфіденційність і за реальну допомогу – винагороду.
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