
ч IVжби).
Під час підготовчого судового засідання визнав себе винним за ст.407 1

КК України не заперечував проти затвердження угоди між прокурором та ним, як обвинувачени 
Підтвердив обставини викладені в угоді.

Угодою від 05 лютого 2019року між прокурором та обвинуваченим 
участю захисника Єрьоменко А.В. , встановлено, ще . . . .  визнає себе винним
скоєні правопорушення передбаченого ст.407 ч.4 КК України. Обвинувачений 
згоден з покаранням за вчинений злочин, передбачений сг.407ч.4 КК України із застосуванні 
ет.69 КК України у вигляді штрафу у розмірі 400(чотирьохсот) неоподаткованих мініму№ 
доходів громадян, тобто у розмірі 6 ВООгривень (шість тисяч вісімсот гривеньОО копійок).
При визначенні виду та міри покарання сторони угоди беруть до уваги конкретні обставиі 
справи, особу обвинуваченого, мотив та ступінь тяжкості, вчинених ним суспільно-небезпечн 
дій, наявність кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступі 
тяжкості вчиненого злочину, а саме: його вік, сімейний стан, щире каяття, активне сприян: 
розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, тобто догляд 
матір’ю, яка є інвалідом 2 групи та співпрацю із стороною обвинувачення, його поведінку піс 
вчинення злочинних дій, позитивну характеристику за місцем проживання, беззастереж: 
визнання своєї винуватості, керуючись ст. ст. 50-53 69, КК України сторони кримінально 
провадження погоджуються щодо можливості виправлення ' ...... без відбувай
покарання у виді позбавлення волі та можливість призначення йому більш м’якого покарання 
зазначеного в санкції ч. 4 ст. 407 КК України у вигляді штрафу у розмірі 400 (чотирьохсс 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 6 800,00 (шість тисяч вісімсот 
гривень 00 коп.

В зв’язку з зим, що обвинувачений під час підготовчого судового засідання визнав се 
винним у межах пред'явленого обвинувачення повністю, розуміє наслідки укладення 
затвердження угоди,реального виконання взятих на себе відповідно до угоди зобов’язань , згоде: 
видом покарання ,суд вважає можливим затвердити угоду між прокурором та обвинуваченим 
ухвалити обвинувальний вирок у відповідності до ст..475 КПК України.

Суд вважає, що подія кримінального правопорушення мала місце, вина обвинуваченоп 
його скоєні доказана повністю, а його дії правильно кваліфіковані за ч.4 ст.407 КК України, 
самовільне залишення місця служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного ста 
військовослужбовцем (крім строкової служби).

При визначенні міри покарання суд враховує ступень тяжкості скоєного правопорушен 
особистість винного, обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами ,що пом’якшують покарання суд виз 
щире каяття ,позитивну характеристику, має на утриманні мати інваліда 2 групи, активно спр 
розкриттю злочину , вчинив злочин внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Обставин, ідо обтяжують покарання , у відповідності до ст.67 КК України -  суд не вбачаї 
Враховуючи, гцо ’ скоїв тяжкий злочин, але щиро кається в скоєне

позитивно характеризується за місцем мешкання , на обліку в медичних закладах не знаходит 
визнав себе винним, мас: на утриманні мати інваліда 2групщ вчинив злочин внаслідок збігу тяж 
сімейних обставин, суд вважає можливим узгодити покарання передбачене угодою 
прокурором та обвинуваченим із застосуванням ст.69 КК України у вигляді штрафу у роз 
400(чотирьохсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 6 800грш 
(шість тисяч вісімсот гривеньОО копійок), який він зобов’язується сплатити не пізніше трьох 
після вступу у законну силу вироку з наданням до військової прокуратури Маріупольсь 
гарнізону документ (квитанцію), що підтверджує оплату встановленого штрафу.

Керуючись стт ст. 374, 474, 475 КГІК України суд ,

У X В А Л И В:

Затвердити угоду від 05 лютого 2019 року між прокурором першого відділу війсь] 
прокуратури Маріупольського гарнізону та обвинуваченим
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