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Мешканцям квартирн А.
прав. КГардiClша, 8, /(в..
м.

Киiв, 01024

ОБЕРЕЖНО - ПРОВОКАUlЯ!
OCTaHHiM часом

почастiшали

випадки

нового

ВИДУ шахраЙства.

Пiд виглядом боротьби iз забуДовниками
члени «iнiцiативних
груп» ПРОВОКУЮТЬмешканцiв
протидiю будiвельникам
- ламати огорожу, блокувати TeXHiKY i т.д. пiд ПРИВОДОМ боротьби
«незаконною»
забуДовою.
Але, як правило, виявляеться,
зафiксований
на BiAeoKaMepy.

ЩО документи

- У повному

порядку,

а спровокований

на
з

конфлiкт-

В результатi, пiсля позову забуДовника
ЩОДО перешкоджання
законнiй господарськiй
дiяльностi
на пiдставi СУДОВИХрiшень накладаеться
арешт на квартири та майно мешканцiв, якi потiм
реалiзуються
з аукцiонiв i йдуть на погашення збиткiв будiвельникiв.
Цих коштiв завжди з лишком вистачае не тiльки на покриття збиткiв забуДовника,
але i на
стимулювання
членiв «iнiцiативних
ГРУП», якi У пошуках заробiтку кочують по MiCTY BiA забуДови
до забудови, провокуючи
черговий конфлiкт.
«Борцi ·iэ забудовою»
BiAMiHHO засво'(ли статтю 206 Кримiнального
кодексу
законнiй господарськiй
дiяльностi»,
ТОМУ при погромах завжди знаходяться
мешканцiв, яких по незнанню прирiкають на кримiнальну
вiдповiдальнiсть,
втрату майна,
Будьте

обережнi

Укра'(ни «Протидiя
за спинами
cYAOBi тяжби i

i уважнi!

Сmаmmя 206. Проmидiя законнiй гocпoдapcЪKiй дiялъносmi

1, Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi, тобто протиправна вимога припинити
займатися господарською дiяльнiстю чи обмежити ii; укпасти угоду або не виконувати
укладену угоду, виконання (невиконання) яко{ може заподiяти матерiально{ шкоди або
обмежити законнi права чи iHmepecu того, хто займаеться господарською дiяльнiсГJ1Ю,
поеднана з погрозою насильства над потерпiлим або близькими йому особами, пошкодження
чи знищення iхнього майна за вiдсутностi ознак вимагання, караються виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на
строк до трьох рокiв.

тi

2,
caMi дО;вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою
вбивства чи заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, або посднанi з насильством, що не с
небезпечним для життя i здоров 'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.
3, Проmидiя законнiй господарськiй дiяльностi, вчинена органiзованою групою, або
службовою особою з використанням службового становища, або поеднана з насильством,
небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподiяла велику шкоду чи спричинила iншi
тяжкi наслiдки, караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв,
При м i т к а, Матерiальна шкода вважаеться великою, якщо вона У п'ятсот i бiльше
разiв перевищус неоподатковуваний MiHiMYMдоходiв громадян,
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