
                                                                                                                                                        
                                                    

   
 
                          

В И Р О К 
ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ 

 
2012 року грудня місяця 6 дня. Октябрський районний суд м. Полтава в 
складі: 
 
головуючого - судді                  Іванова 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., 
 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду  в м. Полтава 
кримінальне провадження №----- по обвинуваченню: 
 
 Романченка Романа Олександровича, 

28 лютого 1982 року народження, 
уродженця та мешканця м. Комсомольськ 
Полтавської області, вул. Гірняків, 26, 
громадянина України, із середньою 
освітою, одруженого, маючого на 
утриманні двох неповнолітніх  дітей, 
непрацюючого, несудимого: 
  

у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.122 КК України, - 
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Романченку Р.О. пред’явлено обвинувачення в тому, що він 29 
листопада 2012 року близько 21 год. 30 хв. в приміщенні будинку культури 
по вул. Жовтневій,  67 в м. Полтава умисно наніс потерпілому Петренку П.П. 
удар кулаком в обличчя, спричинивши середньої тяжкості тілесне 
ушкодження у вигляді перелому кісток носа.  
 Такі дії Романченка Р.О. органом досудового розслідування 
кваліфіковані за ч.1 ст.122 КК України як умисне середньої тяжкості тілесне 
ушкодження. 
 4 грудня 2012 року між обвинуваченим та потерпілим була укладена 
угода №---- про примирення у відповідності до вимог ст.471 КПК України. 

Згідно даної угоди Романченко Р.О. та Петренко П.П. дійшли згоди 
щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст.122 КК України, 
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розміру майнової шкоди, спричиненої потерпілому, в розмірі 300 грн. та 
моральної в сумі 1000грн., строку її відшкодування до 30 грудня 2012 року та 
покарання, яке повинен понести Романченко Р.О. у вигляді обмеження волі 
строком на 1 рік із звільненням від відбування покарання з випробуванням з 
іспитовим строком 1 рік. 

Відповідно п.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні 
може бути укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним 
чи обвинуваченим. 

Згідно з ч.3 ст.469 КПК України угода про примирення між потерпілим 
та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо 
кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у 
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. 

Судом встановлено в судовому засіданні, що Романченко Р.О. 
обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, щодо 
якого приписами ч.1 ст.477 КПК України передбачено кримінальне 
провадження у формі приватного обвинувачення, сторони добровільно 
уклали угоду про примирення,  зміст угоди відповідає вимогам ст.471 КПК 
України та закону. 

Крім того, суд переконався, що обвинувачений цілком розуміє права, 
передбачені ч.5 ст.474 КПК України. 
          Також  судом встановлено, що обвинувачений та потерпілий  
розуміють наслідки укладення та затвердження даної угоди, визначені ст.473 
КПК України. 
  З урахуванням наведеного та керуючись ст.373, ст.374 та ст.475 КПК 
України,-   

ЗАСУДИВ: 
 

Затвердити угоду від 4 грудня 2012 року №--- про примирення між  
Романченком Романом Олександровичем та  Петренком Петром Петровичем. 

Романченка Романа Олександровича визнати винуватим у вчиненні 
злочину, передбаченого ч.1 ст.122 КК України та призначити узгоджене 
сторонами покарання у вигляді  1 (одного) року обмеження волі.   

На підставі  ст.75 КК України звільнити Романченка Романа 
Олександровича від відбування покарання з випробуванням з іспитовим 
строком 1 рік. 
          Згідно ст.76 КК України покласти на Романченка Романа 
Олександровича наступні обов’язки: 
            - не виїжджати за межі України на  постійне  проживання  без дозволу 
кримінально-виконавчої інспекції;   
            - повідомляти  кримінально-виконавчу  інспекцію про зміну місця 
проживання, роботи або навчання;   
            - періодично з'являтися  для  реєстрації до кримінально-виконавчої 
інспекції. 
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  Зобов’язати Романченка Романа Олександровича відповідно 
до угоди в строк до 30 грудня 2012 року відшкодувати Петренку Петру 
Петровичу 300 грн. матеріальної та 1000 грн.- моральної шкоди. 
   
 Вирок може бути оскаржений через Октябрський районний суд м. 
Полтава протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, 
передбачених ст.394 КПК України. 
            Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після 
його проголошення. 

           Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію 
вироку.  
 
Головуючий                                                                     Іванов І.І.                                                                                           


