
472 КПК України.
Зазначена угода містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, 

найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини 
статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для даного кримінального провадження 
обставини, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального 
правопорушення, узгоджене сторонами покарання та згоду обвинуваченого на його призначення, а також 
містить детальне розяснення передбачених ст. 473 КПК України наслідків затвердження цієї угоди судом 
та наслідків невиконання сторонами умов зазначеної угоди. Угоду підписано обвинуваченим

та прокурором Лимар Р.А., за участю захисників Єрьоменко А.В., ~ , потерпілого

Зогляду на викладене укладена сторонами угода про визнання винуватості повністю відповідає 
вимогам чинного КПК України; дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 406 КК України кваліфіковані
правильно; умови угоди не суперечать інтересам суспільства; права, свободи та інтереси сторін або інших 
осіб не порушуються; сторони дійшли зазначеної угоди добровільно, без будь-якого впливу зі сторони; 
узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК 
України; обвинувачений має реальну можливість виконати всі взяті на себе за угодою зобов'язання.

За таких обставин укладена прокурором та обвинуваченим _ і. угода про визнання
винуватості підлягає затвердженню.

Речові докази у провадженні відсутні.
Процесуальні витрати у провадженні відсутні.
Цивільний позов по справі не заявлявся.
Запобіжний захід І. не обирався.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 474-475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13 листопада 2018 року прокурором 

військової прокуратури Харківського гарнізону Лимар Романом Анатолійовичем та обвинуваченим
, за участю захисників Єрьоменко А.В., ., потерпілого

., у кримінальному провадженні № 12018220190000997 від 14.09.2018 року.

* и а V I "  визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 2 ст. 406 КК України із застосуванням ст.69 КК України, та призначити йому 
покарання у виді штрафу в розмірі 885 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 15 
045грн.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Харківського
Апеляційного суду  ̂
його проголошеь
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залаклійський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня

орав законної сили.
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Балакпійський районний суд 
Харківської області


