
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 10 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема:  Особливі порядки кримінального провадження та їх законодавча реалізація. Складання 

вироку на підставі угод. Складання угод кримінального провадження. 

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій правильність та черговість вчинення необхідних 

дій та складання визначених процесуальних документів; засвоїти норми кримінально-

процесуального законодавства щодо складання вироків на підставі угод у кримінальному 

провадженні. Засвоїти порядок та процедуру складання угод та їх змісту, навчитись використовувати 

норми чинного кримінально-процесуального законодавства для вирішення проблемних ситуацій. 

виховна: сприяти підвищенню у студентів правової культури та свідомості, підвищенню їх 

професійного рівня. 

Методичне забезпечення: 

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // 

Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141 із змінами внесеними згідно із Законом 

№2222-ІV від 08.12.2004р. ВВР, 2005, №2. 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 ківтня 2012р. 

3. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001р. на сьомій сесії Верховної Ради 

України третього скликання і набрав чинності з 1 вересня 2001р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. - №25-26. – Ст.131. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

    1.Кримінальне провадження на підставі угод. 
     2.Зміст угод про примирення та про визнання винуватості. 

     3.Вирок на підставі угоди. 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

 

Ситуація№1 

    Використовуючи зразок складіть угоду про примирення між Назаренком О.В. 1985 р.н. 

(потерпілим) та Котовим О.П. 1976 р.н. (підозрюваним). Котову О.П. за результатами досудового 

слідства пред’явлено обвинувачення за ст.187 КК України.  
     

Ситуація№2 

   Складіть вирок суду на підставі угоди про визнання винуватості,використовуючи зразок, щодо 

Сороки В.А. засудженого за ч.1 ст. 115КК України. Необхідні данні визначте самостійно. 

 

Методичні рекомендації: 

     При вирішенні ситуацій необхідно опрацювати норми Кримінально-процесуального кодексу, а 

саме Гл. 35 КПК. 

     Інститут угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) є новелою 

кримінально-процесуального законодавства України. Воно чітко визначає, коли саме може бути 

укладено таку угоду. Відповідно до КПКУ укладення угоди про примирення можливе у випадках 

вчинення підозрюваним (обвинуваченим) кримінального проступку, злочинів невеликої, середньої 

тяжкості чи тяжких злочинів, провадження щодо яких здійснюється у рамках приватного 

обвинувачення (перелік цих злочинів наведено у ст. 477 КПКУ). 

    Текст угоди про примирення має чітко відповідати нормам, встановленим чинним законодавством. 

Зокрема, у першому абзаці слід вказувати сторони, а також їхні особисті дані: прізвище, ім"я та по 

батькові; процесуальний статус особи (ким є особа - потерпілим чи підозрюваним (обвинуваченим); 

дату, місяць, рік народження, місце народження, національність; серію та номер паспорта, коли та 

ким його було видано. Також доцільно зазначати адресу реєстрації та фактичного місця проживання 

осіб. 

     У другому абзаці угоди про примирення зазначається формулювання підозри чи обвинувачення та 

його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 



відповідальність. Необхідно також прописати в цьому розділі фабулу, яка зазначається в 

повідомленні про підозру, та вказати кваліфікацію діяння за статтею Кримінального кодексу 

України, яка передбачає відповідальність за злочин. 

     У наступній частині угоди про примирення доцільно перелічити істотні обставини, які мають 

значення для її укладення. Ними можуть бути обставини, передбачені чинним Кримінальним 

кодексом України, що пом’якшують відповідальність особи (наприклад, з"явлення із зізнанням, 

щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину тощо), посткримінальна поведінка особи 

(наприклад, відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, тощо) та інші.  

    Розмір шкоди, завданої потерпілому, обов’язково має бути зазначений у тексті угоди. Якщо 

підозрюваний (обвинувачений) відшкодовує шкоду грошима, слід зазначити її розмір у грошовому 

еквіваленті. В угоді також може бути зазначено обов’язок відшкодовувати шкоду помісячно 

(наприклад, якщо ушкоджено здоров’я потерпілого). У цьому разі можна передбачити відповідні 

платежі аж до суттєвого поліпшення здоров’я потерпілого або до його повного одужання.  

    Правильною є думка Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ, викладена в ухвалі від 11.04.2013 р. у справі №5-2008км13, де зазначено: "Закон не вимагає, 

щоб таке відшкодування або усунення шкоди було здійснено у повному обсязі. Важливо, щоб 

винним були задоволені претензії потерпілого. Так, задоволення матеріальних претензій може мати 

місце і частками протягом періоду часу, визначеного сторонами". Щоб правильно вибрати 

покарання, яке буде затверджене в угоді про примирення, укладеній між потерпілим та 

підозрюваним (обвинуваченим), згідно зі ст. 12 ККУ слід зазначити тяжкість вчиненого злочину. 

Також необхідно вказати, чи вчинений злочин підозрюваним (обвинуваченим) вперше або ж 

судимість за вчинення злочину була знята з особи чи погашена. 

    Окремим рядком щодо кожної сторони угоди про примирення необхідно зазначити, що при її 

укладенні має місце вільне волевиявлення особи і що до неї не було застосовано ні фізичний, ні 

психологічний тиск. Це твердження має бути засвідчене в тексті угоди сторонами, тобто окремо 

підписом потерпілого, біля якого необхідно поставити ініціали та прізвище. За такою ж аналогією 

проставляється підпис підозрюваного (обвинуваченого). 

   В угоді про примирення сторони узгоджують покарання. Таке узгодження можливе лише в рамках, 

визначених ККУ. Припускається також врахування положень ККУ, у яких передбачено можливість 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. Так, звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 ККУ) можливе лише при 

вчиненні злочину невеликої тяжкості або неумисного злочину середньої тяжкості за умови, що особи 

примирилися між собою і винна особа повністю компенсувала збитки потерпілому.  Думка Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ викладена в ухвалі від 

22.12.2011 р. у справі №5-4403км11, де зазначено: "Апеляційний суд обґрунтовано звільнив особу 5 

від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 1 ст. 164 ККУ, на підставі ст. 46 ККУ 

та скасував вирок суду першої інстанції у зв’язку з істотним порушенням кримінально-

процесуального закону, а саме недотриманням вимог ст. 46 ККУ та рекомендацій, закріплених в п. 4 

Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності" від 23.12.2005 р. №12, відповідно до яких за 

наявності передбачених ст. 46 ККУ підстав суд зобов’язаний звільнити особу від кримінальної 

відповідальності". 

    Окремо сторони підтверджують підписами, що їм відомо про наслідки укладення угоди про 

примирення. Угода про примирення також містить роз’яснення потерпілому про обмеження його 

права на оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і 424 КПКУ, позбавлення права вимагати в 

подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне 

правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди. Таке роз’яснення прав 

засвідчується підписом потерпілого. Окремо в угоді роз’яснюється підозрюваному 

(обвинуваченому), що його право на оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і 424 КПКУ 

обмежено, а він відмовляється від здійснення прав, передбачених п. 1 ч. 4 ст. 474 КПКУ. Таке 

роз’яснення прав винній особі засвідчується її підписом. Угоду про примирення доцільно складати у 

трьох оригінальних примірниках, які матимуть однакову юридичну силу (по одному примірнику для 

сторін угоди і один для матеріалів провадження). Про це також необхідно зазначити в тексті угоди. 

      У кінці угоди про примирення мають бути реквізити та підписи сторін. У реквізитах сторін 

бажано зазначити також паспортні дані сторін, за якими можна ідентифікувати особу. 



 

Обов’язкові елементи угоди про примирення чітко вказані у КПКУ. Ми ж навели розширені дані 

щодо кожного положення, зазначеного в цьому кодексі. Слід також пам’ятати, що призначення 

покарання можливе лише в рамках кримінального законодавства України, тому виходити за них при 

укладанні угоди не можна. 

ЗРАЗОК 

Угода 

про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) 

 

м. Харків  «___»__________2013 рік 

 

 Дана угода укладається між: 1) Сидоровим Іваном Івановичем (особою, яка є потерпілим від 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України), дата народження 01 січня 1965 

року, місце народження: м. Харків , серія номер паспорта: ММ 558899 виданий Дзержинським РВ 

УМВС України в Харківській області 10 січня 2005 року, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Космічна, 

буд. 10, кв. 44 , громадянин України 

та 2) Івановим Михайлом Максимовичем (особою, яка є підозрюваною у вчиненні злочину 

передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України), дата народження 01 січня 1970 року, 

місце народження: м. Ялта, серія номер паспорта: ВВ 030303 виданий Дзержинським РВ УМВС 

України в Харківській області 10 вересня 2008 року, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Космічна, буд. 

10, кв. 66 , громадянин України. 

 

І. Формулювання підозри і правова кваліфікація. 

 

 Іванову Михайлу Максимовичу «___»_______2013 року було вручено повідомлення про підозру у 

вчиненні ним злочину передбаченого частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне 

середньої тяжкості тілесне ушкодження). Сама підозра ґрунтується на наступних обставинах: Іванов 

Михайло Максимович 10 січня 2013 року близько 21 години 30 хвилин знаходився біля під’їзду №4 

будинку №10, що знаходиться за адресою вул. Космічна місто Харків. В цей момент до нього 

підійшов Сидоров Іван Іванович, який хотів поскаржитися на те що собака Іванова М.М. неадекватно 

себе поводить біля під’їзду і нікого не впускає в під’їзд. Але Сидоров І.І. не встиг нічого сказати 

Іванову М.М., як останній ударив його в пах, а потім три рази в область голови кулаком правої руки. 

Даний факт підтверджується наступними доказами: протоколом допиту Сидорова І.І. , протоколом 

допиту Іванова М.М., протоколом очної ставки між Сидоровим І.І. та Івановим М.М., висновком 

судово-медичної експертизи №22558855 від 15 січня 2013 ( де установлено, що Сидорову І.І. було 

спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження), протоколом відтворення обстановки і обставин 

події (дана слідча дія була проведена із Івановим М.М.). 

 

ІІ. Сторони також вважають, що для укладення цієї угоди істотне значення мають наступні 

обставини: 1) З’явлення із зізнанням Іванова М.М., його щире каяття та активне сприяння розкриттю 

злочину;  

2) Відшкодування Івановим М.М. громадянину Сидорову І.І. шкоди у розмірі 4 000 (чотирьох тисяч 

гривень): сюди входять оплата витрат на медикаменти, оплата проїзду до лікарні і назад, а також 

компенсація моральної шкоди. В результаті чого громадянин Сидоров І.І. вважає що йому було 

компенсовано матеріальну і моральну шкоду в повному обсязі.  

 

ІІІ. Сторони в своїй угоді також зазначають наступне, що злочин вчинений гр. Івановим М.М. 

кваліфікується за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини 3 

статті 12 Кримінального кодексу України, злочин передбачений частиною 1 статті 122 

Кримінального кодексу України по ступеню тяжкості відноситься до злочинів середньої тяжкості.  

 

IV. Сторони примирилися між собою. Гр. Іванов М.М. щиро розкаявся в тому що вчинив злочин по 

відношенню до гр. Сидорова І.І., та попросив в останнього вибачення. Гр. Сидоров І.І. вибачив гр. 

Іванова М.М.. 

 



V. Злочин, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, 

вчинений громадянином Івановим М.М. вперше. Тобто, ніколи в житті Він не порушував 

кримінальний закон. 

 

VI. Сторони даної угоди, зокрема  

 

 гр. Сидоров І.І. зазначає, що при укладенні цієї угоди має місце його вільне волевиявлення, відносно 

нього не здійснювалось ні фізичного ні психологічного тиску з метою примусити його до укладення 

даної угоди 

________________ І.І. Сидоров 

 (підпис) 

 

 гр. Іванов М.М. зазначає, що при укладенні цієї угоди має місце його вільне волевиявлення, 

відносно нього не здійснювалось ні фізичного ні психологічного тиску з метою примусити його до 

укладення даної угоди 

 

________________М.М.Іванов 

 (підпис) 

 

VII. Сторони узгоджують покарання. За вчинений злочин, а саме за умисне нанесення середньої 

тяжкості тілесного ушкодження гр. Івановим М.М. громадянину Сидорову І.І., сторони узгоджують 

наступне. Враховуючи положення Кримінально-процесуального кодексу України та положення 

Кримінального кодексу України. А саме положення ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України 

«Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним 

для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що 

спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до 

трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років», положення ч. 2 ст. 75 Кримінального 

кодексу України «Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у 

випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди 

узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, 

обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п'яти років, а також узгоджено звільнення від 

відбування покарання з випробуванням». Сторони прийшли до згоди, що гр. Іванову М.М. потрібно 

назначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки (ч. 1 ст. 122 Кримінального 

кодексу України), та враховуючи положення ст. 66, 75 Кримінального кодексу України звільнити гр. 

Іванова М.М. від відбування на казання з випробуванням строком на один рік.  

 

VIII. Сторони підтверджують, що їм відомі наслідки укладення угоди про примирення: 

 Підозрюваний (обвинувачений) Іванов М.М. підтверджує, що йому відомо про обмеження його 

права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 Кримінально-процесуального 

кодексу та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 

Кримінально-процесуального кодексу. 

________________М.М.Іванов 

 (підпис) 

 Потерпілий Сидоров І.І. підтверджує, що йому відомо про обмеження його права оскарження 

вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 Кримінально-процесуального кодексу та позбавлення 

права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне 

кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди. 

 

________________ І.І. Сидоров 

 (підпис) 

 

IX. Дана угода укладена у трьох примірниках. Які мають рівну юридичну силу. По одному 

примірнику для Сторін угоди, та примірник в матеріали справи. 

 



X. Данна угода діє з моменту підписання Сторонами. 

 

XI. Реквізити та підписи Сторін, які укладають дану Угоду. 

 

 

ЗРАЗОК 
Угода 

про визнання винуватості 

 

м. Н                                                                                          01 січня 2013 року 

                                                                                                                  

Прокурор прокуратури Н-ського району Н-ської області молодший радник юстиції Д., якому на підставі ст.37 

КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №01-000001, з одного боку, та 

підозрюваний у цьому провадженні І., з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, у 

приміщенні прокуратури Н-ського району Н-ської області за адресою: м. Н, вул. Н-ська, буд.3, уклали угоду 

про визнання винуватості, додержуючись наступних умов: 

1. Слідчим Н-ського МВ УМВСУ в Н-ській області за погодженням з прокурором 25 травня 2012 року 

висунута підозра 

І., 28 травня 1986 року народження, 

уродженцю та мешканцю с. Н-ське, 

Н-ського району Н-ської області, 

не судимого, не одруженого, не працюючого, 

 

в тому, що 13.05.2012 разом із невстановленою особою, використовуючи гумовий човен із застосуванням 

електроструму, на р. Н-ська біля с. Н-ське                Н-ського району Н-ської області, не маючи належних 

документів на дозвіл, займався рибним добувним промислом забороненими засобами, що спричинило масове 

знищення риби, де цього ж дня І. близько 04.30 був затриманий працівниками міліції, тобто у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статті 249 КК України. 

 

2. Підозрюваний І. під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і 

зобов’язується: 

а) беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; 

б) до 6 серпня 2012 року повністю відшкодувати державі спричинену масовою загибеллю риби матеріальну 

шкоду у визначеній експертизою сумі 50 тис. грн.; 

в) співпрацювати з правоохоронними органами у викритті та виявленні місця перебування співучасника 

кримінального правопорушення, який втік під час затримання; 

г) сприяти розслідуванню кримінального провадження у з’ясуванні обставин щодо власника човна, 

виготовлення електроприладу та всіх випадків його кримінального застосування, виявлення та припинення 

інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень. 

 

3. Сторони погоджуються на призначення покарання І. за ч.2 ст. 249 КК України у вигляді 2 років позбавлення 

волі із звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим 

строком 1 рік, з конфіскацією човна та електроприладу. 

Із запропонованим видом та мірою покарання згоден 

Підозрюваний І.                                                                              __________ 

 

4. Підозрюваний І. розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження 

означеної угоди для сторін є: 

а) для прокурора і підозрюваного – обмеження права на оскарження вироку. 

     Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що 

визначені в п. 1 ч. 1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п.1 ч. 3 ст. 424 КПК 

України, мені роз’яснено і є зрозумілими.   

 



Підозрюваний І.                                                                              __________ 

б) для підозрюваного – відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 і 4 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України. 

Передбачені у цій нормі права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов’язаний довести кожну 

обставину інкримінованого мені кримінального правопорушення, на допит у судовому засіданні свідків 

обвинувачення, заявлення клопотань, виклик свідків і надання суду своїх доказів мені роз’яснено і є 

зрозумілими.  

Підозрюваний І.                                                                              __________ 

 

5. Підозрюваний І. розуміє, що виконання зобов’язання іншою стороною в межах цієї угоди цілком залежить 

від дотримання ним Закону і будь-якого положення складеної угоди. 

У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право 

упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням 

про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку. 

6. Підозрюваний І. розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної 

відповідальності за ст. 3891 КК України. 

Угода складена „01” січня 2013 року в 3 примірниках (1-й примірник приєднується до обвинувального акту та 

направляється до суду, 2-й примірник надається прокурору, 3-й примірник – підозрюваному). 

 

Сторони: 

 

Прокурор прокуратури  

Н-ського району Н-ської області                                                  __________ 

 

Підозрюваний                                                                                  __________ 

 

Угода складена в присутності захисника підозрюваного С. 

 

Захисник                                                                                          __________ 

 

ЗРАЗОК 

 

В И Р О К 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

2012 року жовтня місяця 12 дня Кременчуцький районний суд в складі: 

головуючого - судді Карпенка І.І., 

при секретарі Влох М.В., 

з участю прокурора Гриня Н.Г., 

потерпілого Петренка П.П., 

представника потерпілого Пільтяя А.О., 

захисника Старікової Н.О., 

обвинуваченого Скляра О.В. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава 

кримінальне провадження №_________ про обвинувачення: 

Скляра Олексія Володимировича 

22 липня 1976 року народження, 

уродженця та мешканця с. В. 

Терешківка вул. Космонавтів, 15, 

Кременчуцького району Полтавської 

області, українця, громадянина 

України, із середньою освітою, 

одруженого, має на утриманні одну 

неповнолітню дитину, працюючого 

робітником у ТОВ „Веселка”, раніше 

не судимого, 



у вчинені злочину передбаченого ст. 309 ч. 2 КК України, - 

В С Т А Н О В И В: 

Згідно з обвинувальним актом Скляр О.В. вчинив кримінальне правопорушення за таких обставин. 

Виявивши у вересні 2011 року на своїй земельній ділянці в с. В. Терешківка по вул. Космонавтів,15 

дикоростучу коноплю, він зірвав 25 кущів та зберігав їх на городі, ще 25 кущів зірвав в ніч на 15 

вересня 2011 року і зберігав на горищі свого будинку. Всього підсудний зберігав без мети збуту 

коноплю, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (маріхуана), в кількості 1 кг 

850 грам, тобто у великому розмірі. Під час досудового розслідування між прокурором прокуратури 

Кременчуцького району Гриньом Н.Г. і обвинуваченим Скляром О.В. 19 вересня 2012 року укладена 

угода про визнання винуватості. Згідно з угодою Скляр О.В. беззаперечно визнав себе винуватим у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч. 2 КК України, а також 

зобов’язався співпрацювати з прокурором у викритті кримінального правопорушення, вчиненого 

іншою особою Кос-ко В.В., шляхом дачі показань, як свідка та участі в слідчих діях (пред’явлення 

для впізнання). 

 Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди Скляру О.В. буде призначене покарання за ст. 

309 ч. 2 КК України 2 роки позбавлення волі із звільненням від відбування покарання, на підставі ст. 

75 КК України, з іспитовим строком 2 роки, з покладенням, на підставі ст. 76 КК України, обов’язків 

не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої 

інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; 

періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції; пройти курс лікування від 

наркоманії. 

 Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного. Відповідно до ст. 468 

КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та 

підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода 

про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у 

провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких 

злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Злочин у 

вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до середньої тяжкості, а отже 

угода відповідає вимогам закону. 

   Судом встановлено, що Скляр О.В. цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України. Судом 

встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування 

насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що 

передбачені в угоді. Для з’ясування добровільності укладення угоди судом витребувані та досліджені 

скарги підозрюваного і обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження, та рішення 

за наслідками їх розгляду, при цьому з’ясовано, що вони стосуються лише умов утримання в ІТТ, що 

підтвердили викликані в судове засідання працівники ІТТ. Судом встановлено, що умови угоди не 

суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, 

зокрема, вимогам ст. ст. 75, 76 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження 

свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості. Обвинувачений Скляр О.В. 

погоджується на призначення узгодженого покарання. 

   Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про 

визнання винуватості між прокурором та Скляром О.В. Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України 

суд, - 

З А С У Д И В: 

угоду від 19 вересня 2012 року по кримінальному провадженню №_____ про визнання винуватості 

укладену між прокурором прокуратури Кременчуцького району Гриньом Н.Г. та обвинуваченим 

Скляром О. В. затвердити. 

 Визнати Скляра Олексія Володимировича винуватим за ст. 309 ч. 2 КК України та призначити 

узгоджене покарання 2 роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити Скляра О.В. 

від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки. На підставі ст. 76 КК 

України покласти на Скляра О.В. обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання 

без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про 

зміну місця проживання та роботи; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій 

інспекції; пройти курс лікування від наркоманії. Стягнути з засудженого Скляра Олексія 



Володимировича на користь Полтавського НДЕКЦ при УМВС України в Полтавській області 344 

грн. судових витрат. Речові докази канабіс (маріхуану) в кількості 1 кг. 850 грам знищити. 

    Запобіжний захід Скляру О.В. до набрання вироком законної сили обрати особисте зобов’язання 

поклавши на нього обов’язки не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та 

проживає, без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання. 

   Зарахувати в строк відбування покарання час тримання під вартою з 00________ по 00 ________ 

20__ року. 

  Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Апеляційного 

суду Полтавської області через Кременчуцький районний суд протягом 30 днів з дня його 

проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. 

Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. 

Суддя: Карпенко І.І__ 


	1.Кримінальне провадження на підставі угод.

