
Справа № 610/3158/18 
№ провадження № 1-кп/610/332/2018

В И Р О К
І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

13 листопада 2018 року Балаклійський районний суд Харківської області 
у складі: головуючого: судді Усенко С.І., 
за участі: секретаря судового засідання: Бартєнєвої Ю.І., 
прокурора: Лимар Р.А.,
захисників Єрьоменко А.В.. ,
обвинуваченого: __ ,
потерпілого: " ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального 

провадження №12018220190000997 про обвинувачення:
... _ ,0 9  травня 1997 року народження, уродженець смт. Глухівці

Козетинського району Вінницької області, українець, громадянина України, неодруженого, освіта 
середньо-спеціальна, зареєстрований за адресою: вул. Мєчнікова, буд. , м. Одеса та фактично 
проживаючий за адресою: вул. Арсенальна, 1, м. Балаклія Харківської області, військовослужбовець
строкової військової служби у військовій частині А1352, старший стрілець взводу охорони та оборони 
роти охорони та оборони батальйону охорони, у військовому званні «солдат», раніше не судимого, 

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.406 КК України, -

в с т а н о в и в :

25 жовтня 2018 року до суду для судового розгляду надійшов обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні № №12018220190000997 від 14.09.2018 року відносно '  _ обвинуваченого у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 406 КК України.

Згідно обвинувального акту, обвинувачується в тому, що він, проходячи
строкову військову службу в військовій частин А1352, яка дислокується за адресою: Харківська обл., м. 
Балаклія, вул. Арсенальна, 1, на посаді старшого стрільця взводу охорони та оборони роти охорони та 
оборони батальйону охорони, 13 вересня 2018 року в період часу з 19 год. 40 хв. до 21 год. 40 хв., 
знаходячись па території військової частини А1352, діючи умисно, у порушення вимог ст.ст. З, 21, 28, 68 
Конституції України, ст.ст. 11,16,49,128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст.ст. З, 4 
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх 
дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи намір на заподіяння 
тілесних ушкоджень військовослужбовцю вказаної військової частини старшому солдату .,
бажаючи принизити його особисту честь та гідність, а також відкрито продемонструвати свою уявну 
перевагу над ним, наніс солдату . удар кулаком правої руки в область лівої щоки, спричинивши
останньому тілесні ушкодження у вигляді одного синця в підочній ділянці ліворуч розмірами 2,5x1,3 см, 
які відносяться до легких тілесних ушкоджень, що не спричинили короткочасного розладу здоров’я, та 
один удар долоню правої руки в область носу, заподіявши останньому тілесні ушкодження у вигляді 
закритого перелому кісток спинки носу без зміщення, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 2 ст. 406 КК України, як порушення статутних
правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що 
заподіяло легкі тілесні ушкодження.

На початковій стадії судового розгляду даного кримінального провадження прокурор надав суду 
укладену ним з обвинуваченим .. 13.11.2018 року, за участю потерпілого ,
захисників Єрьоменко А.В., ~ угоду про визнання винуватості, згідно якої
повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення і 
зобовязався беззастережно визнати висунуте йому обвинувачення в судовому засіданні. При цьому 
сторони узгодили призначення обвинуваченому покарання за ст. 406 ч. 2 КК України із застосуванням 
ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 885 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що 
становить 15 045грн.

В судовому засіданні учасники судового провадження підтвердили зазначену угоду і просять її 
затвердити.

Суд, дослідивши обставини укладення сторонами угоди про визнання винуватості, перевіривши її 
на відповідність вимогам чинного КПК України, дійшов висновку про те, що клопотання сторін про 
затвердження вказаної угоди підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Укладена сторонами угода про визнання винуватості повністю відповідаФшпіІвтУ^ВЕЯП'і <469,470 та
Хаоківської області


