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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановна пані Хатіє! 
 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянки України Гаврилової Т.І. щодо вчинення відносно неї 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального 

кодексу України. 

Зі змісту звернення вбачається, що заявник, маючи намір отримати в 

безвідсоткову позику кошти в розмірі 15 тис. грн., скористалась програмою 

кредитування «Альфа-гроші», про що 21 жовтня 2014 року між нею та 

Приватним підприємством «Славія люкс» (код ЄДРПОУ 39039847), було 

укладено кредитний договір № 004507. Підписання договору здійснювалось в 

офісі підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, 27/29, офіс 51. 

Для підписання договору та, відповідно, отримання коштів від заявника 

вимагали лише надати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного 

номера платника податку. 

Після підписання договору, представники підприємства стали запевняти 

у необхідності сплатити першочерговий внесок в розмірі 3 тис. грн., після 

сплати яких, кредитні кошти мали надійти до заявника. Зазначену суму коштів 

було сплачено в день підписання основного договору. 

Пізніше, зі слів заявника, до неї зателефонували з того ж офісу, де вона 

підписувала договір, та повідомили про те, що їй необхідно сплати також 

страхову суму в розмірі 3 тис. грн., однак з самого початку про сплату 
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страхової суми не йшлося. Цю суму заявник також оплатила, оскільки 

сподівалась що врешті-решт вона отримає обіцяний кредит. 

З того часу і розпочались сипатись на адресу заявника різноманітні 

погрози та вимагання сплачувати кошти на рахунок даного підприємства, яке 

не являється банківською установою. У відповідь на відмову заявника 

сплачували кошти, вони запевняли її у тому що розірвуть укладений договір, а 

обіцяних коштів вона ніколи не отримає. Зазначені протиправні дії 

працівників підприємства щодо вимагання із заявника коштів суперечили 

умовам договору та вимог законодавства в цілому. 

В подальшому заявника змусили перепідписати основний договір, але 

вже з «Кредит маркет». 

Загалом, заявник сплатила на різні рахунки підприємства кошти у 

розмірі 500 тис. грн., однак до теперішнього часу кредитних коштів вона не 

отримала. Із зазначеного виплаває, що з самого початку під підписанням 

даного договору було замасковано звичайне шахрайство, відповідальність за 

вчинення якого передбачено ст. 190 Кримінального 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, 

доручити працівникам Національної поліції України провести розслідування 

фактів, викладених в даному зверненні, внести відомості про вчинене про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 

190 Кримінального кодексу України та притягнути винних осіб до кримінальної 

відповідальності. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 

мене та заявника Гаврилову Тетяну Іванівну, що проживає за адресою: вул. 

Куйбишева, 29, м. Вільнянськ, Запорізька обл., у визначений законодавством 

термін. 

       

       З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 


