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Прокурор у кримінальному провадженні:
Прокурор Бердичівської місцевої прокуратури
молодший радник юстиції
(підпис) Тудан Олексій Іванович
«22» грудня 2017 р.
м. Бердичів
ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ
за обвинуваченням Грицюка Івана Семеновича
у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 186 КК України,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 6 від 11 жовтня 2017 року
1.
Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер:
№ 6 від 11 жовтня 2017 року.
2.
Анкетні відомості обвинуваченого:
ГРИЦЮК ІВАН СЕМЕНОВИЧ 23 березня 1996 року народження, уродженець м. Бердичева
Житомирської області, зареєстрований та проживаючий по вул. Степовій, 3 в м. Бердичеві
Житомирської області, громадянин України, освіта середня, неодружений, такий, що не працює,
раніше судимий 27 січня 2013 року Бердичівським міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185 КК
України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, звільнений з місць позбавлення
волі за відбуттям строку покарання 25 грудня 2015 року.
3.
Анкетні відомості потерпілої:
ЛІСОВА НІНА ІВАНІВНА 12.05.1960 року народження, уродженка м. Бердичева
Житомирської області, зареєстрована та проживає по вул. Симоненка, 2, кв. 3 в м. Бердичеві
Житомирської області, громадянка України, така, що не працює.
4.
Відомості про слідчого та прокурора:
Слідчий у кримінальному провадженні :
- слідчий слідчого відділу Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант
поліції Степаненко Дмитро Петрович.
Група прокурорів у кримінальному провадженні:
прокурор Бердичівської місцевої прокуратури юрист 3-го класу Гудзь Олена
Михайлівна;
прокурор Бердичівської місцевої прокуратури юрист 3-го класу Маніліч Олег
Іванович;
прокурор Бердичівської місцевої прокуратури молодший радник юстиції Тудан
Олексій Іванович.
Старшим групи призначено прокурора Бердичівської місцевої прокуратури Тудана О.І.
5.
Фактичні обставини кримінального правопорушення (формулювання
обвинувачення) та правова кваліфікація кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Грицюк І. С. 11 жовтня 2017 року близько
18 години, переслідуючи мету незаконного збагачення, навпроти будинку № 7 по вулиці
Боженка у м. Бердичеві Житомирської області, зірвав із шиї потерпілої Лісової Ніни Іванівни
ланцюжок вироблений із золота 585 проби вагою 11 грамів вартістю 8800 гривень, після чого з
місця скоєння злочину з викраденим зник, розпорядившись ним на власний розсуд, чим заподіяв
останній майнову шкоду на вказану суму.
У результаті вищевказаних насильницьких дій Грицюка І.С. щодо Лісової Н.І., останній
було спричинено тілесні ушкодження у вигляді подряпин шиї справа. Указані тілесні
ушкодження відносяться до легких тілесних ушкоджень, які не спричинили короткочасний
розлад здоров’я.
Таким чином, Грицюк І.С. обвинувачується у вчиненні відкритого викрадення чужого
майна (грабіж), поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я
потерпілого, вчинене повторно, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому
ч. 2 ст.186 КК України.
6. Обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання:
обставиною, що пом’якшує покарання Грицюка І.С. відповідно до ст. 66 КК України - є
щире каяття;
обставиною, що обтяжує покарання Грицюка І.С. відповідно до ст. 67 КК України - є
рецидив злочинів.
7. Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням:
кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди на загальну суму 8800
гривень, яка відшкодована.
Цивільний позов у кримінальному провадженні:
цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.
8.
Розмір витрат на залучення експерта під час досудового розслідування:
витрати на залучення експерта при проведенні судово-товарознавчої експертизи
складають 320 гривень.
Дата та місце складання та затвердження обвинувального акта:
обвинувальний акт складено «22» грудня 2017 р. у приміщенні СВ Бердичівського ВП ГУ
НП у Житомирській області за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Мазепи, 1.
Обвинувальний акт затверджено «22» грудня 2017 р. у приміщенні Бердичівської місцевої
прокуратури за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Римська, 31.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 291 КПК України до обвинувального акта додаються:
1. Реєстр матеріалів досудового розслідування на 4 аркушах;
2. Розписка підозрюваного Грицюк І.С. про отримання копії обвинувального акта і
реєстру матеріалів досудового розслідування.
Склав:
Слідчий СВ Бердичівського
ВП ГУ НП у Житомирській області

/підпис/

Процесуальний прокурор:
Прокурор Бердичівської місцевої прокуратури
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Д. П. Степаненко

молодший радник юстиції

О.І.Тудан

/підпис/

МВС УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області
40000, Житомирська обл.,

м. Бердичів, вул. Мирна, 1

тел. 565656

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
м. Бердичів

«31» жовтня 2017 року

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань під № 6 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та, встановивши наявність достатніх
доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. 42, 276,
277, 278 КПК України, ПОВІДОМИВ:
Грицюку Івану Семеновичу, 23 березня 1996 р.н.,
уродженцю м. Бердичева Житомирської області,
громадянину України, освіта середня, неодруженому,
такому,
що
не
працює,
зареєстрованому
та
проживаючому в м. Бердичеві Житомирської області по
вул. Степовій, 3, раніше судимому 27 січня 2013 року
Бердичівським міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185 КК
України до покарання у виді позбавлення волі на строк
3 роки, звільненому з місць позбавлення волі за відбуттям
строку покарання 25 грудня 2015 року, про те, що він підозрюється у вчиненні відкритого викрадення чужого майна (грабіж),
поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинене
повторно, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст.186 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Грицюк І. С. 11 жовтня 2017 року близько
18 години, переслідуючи мету незаконного збагачення, навпроти будинку № 7 по вулиці
Боженка у м. Бердичеві Житомирської області зірвав із шиї потерпілої Лісової Ніни Іванівни
ланцюжок вироблений із золота 585 проби вагою 11 грамів вартістю 8800 гривень, після чого
зник у невідомому напрямку та розпорядився чужим майном на власний розсуд, чим заподіяв
останній майнову шкоду на вказану суму.
У результаті вищевказаних насильницьких дій Грицюка І.С. стосовно Лісової Н.І.,
остання отримала тілесні ушкодження у вигляді подряпин шиї справа. Указані тілесні
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ушкодження відносяться до легких тілесних ушкоджень, які не спричинили короткочасного
розладу здоров’я.
Таким чином, Грицюк І.С. своїми протиправними діями, що виразились у відкритому
викраденні чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи
здоров’я потерпілої, вчинене повторно, підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Слідчий СВ
Бердичівського ВП ГУ
НП у Житомирській області

(підпис)

Степаненко Дмитро Петрович

Прокурор Бердичівської місцевої прокуратури
молодший радник юстиції

(підпис)

Тудан Олексій Іванович

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні
права і обов'язки отримав, права підозрюваного мені роз'яснені та зрозумілі.
«31» жовтня 2017 року «17» год. «40» хв.
Підозрюваний

(підпис)

І.С. Грицюк

Слідчий СВ
Бердичівського ВП ГУ
НП у Житомирській області

/підпис/
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Д.П. Степаненко

РЕЄСТР
матеріалів досудового розслідування № 6 від 11 жовтня 2017 року
І. Проведені під час досудового розслідування процесуальні дії:
№
1.

2.

Найменування

Час проведення

Протокол прийняття заяви про
вчинене кримінальне
правопорушення у гр.
Лісової Н.І.
Протокол огляду місця події

11.10.2017 року
«18» год. «40» хв.
11.10.2017 року
«19» год. «30» хв.
до «20» год. «30» хв

3.

4.

Протокол допиту потерпілої
Лісової Н.І.
Протокол огляду предмета

12.10.2017 року
«10» год. «30» хв.
до «11» год. «00» хв.
12.10.2017
«11» год. «30» хв.
до «12» год. «30» хв.

5.

Протокол огляду предмета

12.10.2017
«12» год. «35» хв.
до «13» год. «35» хв.

6.

Висновок судово-медичної
експертизи № 111-КП/17

7.

Протокол допиту Величка А. М. 01.11.2017

14.10.2017

«09» год. «30» хв.
до «10» год. «30»
8.

9.

Протокол тимчасового доступу
до речей і документів

23.10.2017
«14» год. «30» хв.
до «15» год. «30» хв.

Протокол пред’явлення особи 23.10.2017
для впізнання за фотознімками «12» год. «00» хв.
до «12» год. «40» хв.

10.

Протокол допиту
підозрюваного Грицюка І.С.

31.10.2017
«17» год. «55» хв.
до «18» год. «40» хв.

11.

Висновок судово-товарознавчої
експертизи № 23

Вилучені предмети, речі їх
місце зберігання

21.11.2017
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4 DVD-R диски: АА 333 РРР,
ВА 434 РРР, 123 ДД, 101 ДД,
зберігаються у матеріалах
кримінального провадження

12.

Протокол огляду предмета

22.11.2017
«16» год. «00» хв.
до «16» год. «30» хв.

13.

Повідомлення підозрюваному
про завершення досудового
розслідування

14.

Протокол ознайомлення з
матеріалами досудового
розслідування підозрюваному
Повідомлення потерпілій про
завершення досудового
розслідування
Протокол ознайомлення з
матеріалами досудового
розслідування потерпілої

15.

16.

20.12.2017

20.12.2017
«09» год. «30» хв.
до «11» год. «00» хв.
21.12.2017

21.12.2017
«10» год. «30» хв.
до «11» год. «30» хв.

II. Прийняті під час досудового розслідування процесуальні рішення:
№

Найменування

Дата прийняття
рішення

Прізвище, ініціали, посада особи, яка |
прийняла рішення

1.

Реєстрація
кримінального
правопорушення в
Єдиному реєстрі
досудових розслідувань
за № 6

11.10.2017

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.

2.

Доручення слідчому
Степаненку Д. П. про
проведення досудового
розслідування

12.10.2017

Начальник СВ Бердичівського ВП ГУ
НП у Житомирській області Сотник О.М.

3.

Повідомлення про
початок досудового
розслідування

12.10.2017

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.

4.

Постанова про
призначення групи
прокурорів у
кримінальному
провадженні

12.10.2017

Заступник керівника Бердичівської
місцевої прокуратури Білик A.M.

5.

Постанова про
призначення
судово-медичної
експертизи

12.10.2017

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.

6.

Постанова про
визнання речовим
доказом

12.10.2017

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.
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7.

Клопотання про
тимчасовий доступ до
речей і документів

22.10.2017

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.
за погодженням із прокурором
Бердичівської місцевої прокуратури
Туданом О.І.

8.

Ухвала про надання
тимчасового доступу до
речей і документів

22.10.2017

Слідчий суддя Бердичівського
міськрайонного суду Житомирської
області Марченко В.В.

9.

Постанова про
призначення
судово-товарознавчої
експертизи

23.10.2017

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.

10.

Повідомлення про
підозру Грицюку І.С.

31.10.2017.

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.
за погодженням із прокурором
Бердичівської місцевої прокуратури
Туданом О.І.

Клопотання про
застосування
запобіжного заходу
Грицюку І.С.

31.10.2017

12.

Ухвала про
застосування
запобіжного заходу у
вигляді домашнього
арешту

01.11.2017

Слідчий суддя Бердичівського
міськрайонного суду Житомирської
області Марченко В.В.

13.

Постанова про
визнання речовим
доказом та передачу на
зберігання

22.11.2017

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.

14.

Доручення про
вчинення
процесуальних дій,
пов'язаних із
відкриттям матеріалів
іншій стороні

20.12.2017

Прокурор

Обвинувальний акт
щодо Грицюка І. С.

22.12.2017

11.

15.

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.
за погодженням із прокурором
Бердичівської місцевої прокуратури
Туданом О.І.

Бердичівської місцевої прокуратури
Тудан О.І.

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у
Житомирській області Степаненко Д. П.
за погодженням із прокурором
Бердичівської місцевої прокуратури
Туданом О.І.
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III Заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані під час досудового
розслідування
№
1.

Вид заходу

Дата обрання

Домашній арешт

01.11.2017

Слідчий СВ
Бердичівського ВП ГУ
НП у Житомирській області

/підпис/
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Строк застосування
01.01.2018

Д.П. Степаненко

ДОКАЗИ, НАДАНІ ОРГАНОМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Витяг з кримінального провадження № 6
____________________________________________________________________________________
Дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела: 11.10.2017
Заявник або потерпілий: Лісова Ніна Іванівна
Дата внесення до ЄРДР

11.10.2017

Наслідок розслідування:
Правова кваліфікація: (КК України 2001) ст. 186 ч. 2
Фабула: До Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області надійшла письмова заява
Лісової Ніни Іванівни, 1960 року народження, уродженки Бердичева Житомирської області,
зареєстрованої та проживаючої в м. Бердичеві Житомирської області на вул. Симоненка, 2,
кв.3, про те, що 11 жовтня 2017 р. приблизно о 18 годині навпроти будинку № 7 по вулиці
Боженка у м. Бердичеві Житомирської області невстановлена особа чоловічої статі зірвала з
шиї ланцюжок із золота, за словами потерпілої вартістю приблизно 8000 гривень.
Особа, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про
здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:
1) Грицюк Іван Семенович, 23 березня 1996 р.н., уродженець м. Бердичева Житомирської
області
Орган досудового розслідування: Бердичівське відділення поліції ГП в Житомирській області
Слідчий: Степаненко Д.П.
Підпис реєстратора
Заступник начальника відділу

(підпис)
(підпис)
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О.М. Нечепурук
11.10.2017

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ
місця події
м. Бердичів

11 жовтня 2017 року

Огляд почато о "19 " год. "30" хв.
Огляд закінчено о "20" год. 30 хв.
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області Степанко Д.П. на підставі
повідомлення дільничного інспектора Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області про
відкрите заволодіння чужим майном гр. Лісової Ніни Іванівни, яке вчинене навпроти будинку
№ 7, що по вулиці Боженка у м. Бердичеві Житомирської області, з дотриманням ст. 104, 105,
106, 234, 237, 223 КПК України, у присутності понятих:
1) Маратики Олександра Петровича, 1983 р. народження, мешканця м. Бердичів, вул.
Боженка 8, кв. 45;
2) Лисяка Андрія Антоновича, 1985 р. народження, мешканця м. Бердичів, вул. Боженка 9,
кв. 5;
яким відповідно до ст.11, 13, 15, 223 КПК України роз'яснено їхні права і обов'язки,Поняті: 1.
2.

(підпис)
(підпис)

Маратика О.П.
Лисяк А.А.

та участю спеціаліста (підпис) В.В. Горбенка
провів огляд території, що знаходиться біля будинку № 7, що по вулиці Боженка у м. Бердичеві
Житомирської області.
Проведеним оглядом встановлено:
Територія, яка знаходиться біля під’їзду № 1 будинку № 7 по вулиці Боженка в
м. Бердичеві. Біля вказаного будинку, в напрямку вул. Антоновича, знаходиться аптека «Добрі
ліки», яка розташована за адресою: вул. Боженка, 9, на даху якої встановлена камера відео
спостереження. За вказаною аптекою розташований ресторан «Пролісок» на відстані 30 м., який
розташований за адресою № 10 по вулиці Боженка.
В іншому направленні від під’їзду № 1 будинку № 7 вулиці Боженка, на відстані 25
метрів розташований магазин «Дубок», що знаходиться за адресою: вул. Боженка 5,
м. Бердичева. На даху вказаного магазину міститься камера відеоспостереження.
На оглянутій територій будь-яких слідів, в тому числі слідів РБК не виявлено.
Під час огляду було вилучено 2 DVD-R диски з магазину «Дубок» , а саме: 123 ДД, 101 ДД та
два 2 DVD-R диски з аптеки «Добрі ліки»: АА 333 РРР, ВА 434 РРР з записами
відеоспостереження, які упаковані до поліетиленових пакетів та опечатані мастичною печаткою
з підписами понятих, спеціаліста та слідчого.
Для присутніх понятих протокол прочитано слідчим уголос. Доповнень чи зауважень не
надійшло.
Поняті: 1.

(підпис)

О.П. Маратика

2.

(підпис)

А.А. Лисяк

Спеціаліст

(підпис)

В.В. Горбенко

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГП
в Житомирській області

(підпис)
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Д.П. Степаненко

ПРОТОКОЛ
огляду предмета
м. Бердичів

" 12 " жовтня 2017 року

Огляд почато о "11" год." 30" хв.
Огляд закінчено о " 12" год. " 30" хв.
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П. в приміщенні службового кабінету №11 СВ Бердичівського ВП Бердичівського
ВП ГУ НП у Житомирській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного
реєстру досудових розслідувань під № 6 від 11.10.2017 року, відповідно до вимог статей 104,
105, 106, 107, 223 та 237 КПК України, провів огляд DVD-R диску із записаним на нього
відеозаписом із камер зовнішнього відеоспостереження магазину «Дубок», що у м. Бердичеві
Житомирської області по вул. Боженка, 5, за 11.10.2017 року, вилученого під час огляду місця події 11
жовтня 2017 року.
Під час огляду предмета виявлено: упакований у паперовий конверт DVD-R диск.
Після чого диск вставлено у дисковод комп'ютера та відкрито вміст диска, на якому
знаходяться файли, серед яких виявлено файли із такими назвами:
1)
«123 ДД»
2)

«101 ДД»

За допомогою плеєра «Media Player Classic» здійснено відкриття вказаних вище файлів.
При відкритті файлу «123 ДД» здійснено відтворення відеозапису, на якому зображено Т подібне перехрестя доріг вул. Боженка та вул. Антоновича у м. Бердичеві. У правому куті вікна
відтворюваного відеозапису є дата «11.10.2017 року» та годинниковий покажчик, який
починається із 17:45:00. У лівому куті вікна зображено напис «Боженко». На 14 хв. 10 с. на
відеозаписі видно, як особа чоловічої статі йде тротуаром із вулиці Антоновича на вулицю
Боженка. На рукавах куртки особи чоловічої статі наявні білі смуги.
При відкритті файлу «101 ДД» здійснено відтворення відеозапису, на якому зображено Т подібне перехрестя доріг вул. Боженка та вул. Антоновича у м. Бердичеві. У правому куті вікна
відтворюваного відеозапису є дата «11.10.2017 року» та годинниковий покажчик, який
починається із 18:00:00. У лівому куті вікна зображено напис «Боженко». На 1 хв. 55 с. на
відеозаписі видно, як особа чоловічої статі біжить тротуаром вулиці Боженка та, добігши до
вулиці Антоновича, повертає праворуч.
Виявлене під час огляду: DVD-R диск із записаним на ньому відеозаписом із камер
зовнішнього відеоспостереження магазину «Дубок», що у Бердичеві Житомирської області на
вул. Боженка, 4 за 11.10.2017 року, на якому зображено як особа чоловічої статі йде у напрямку
центральної частин м. Бердичева по вул. Боженка, а також, як біжить вулицею Боженка та
повертає праворуч вулицею Антоновича у м. Бердичеві. Диск після огляду упаковано у
паперовий конверт.
Під час огляду застосовано технічні засоби: ноутбук «Asus»;
Огляд проводився: в приміщенні службового кабінету № 11 СВ Бердичівського ВП ГУ НП
у Житомирській області в денний час доби при природному освітленні.
Протокол записано в точній відповідності до проведених дій та отриманих результатів.
Огляд провів
слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП
у Житомирській області

(підпис)
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Д. П. Степаненко

ПРОТОКОЛ
огляду предмета
м. Бердичів

" 12 " жовтня 2017 року
Огляд почато о
"12" год." 35" хв.
Огляд закінчено о " 13" год. " 30" хв.
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П. в приміщенні службового кабінету №11 СВ Бердичівського ВП Бердичівського
ВП ГУ НП у Житомирській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного
реєстру досудових розслідувань під № 6 від 11.10.2017 року, відповідно до вимог статей 104,
105, 106, 107, 223 та 237 КПК України, провів огляд предмету: DVD-R диск із записаним на ньому
відеозаписом із камер зовнішнього відеоспостереження аптеки «Добрі ліки», що у м. Бердичеві
Житомирської області по вул. Боженка, 9 за 11.10.2017 року, який вилучений під час огляду місця події
11 жовтня 2017 року.
Під час огляду предмета виявлено: упакований у паперовий конверт DVD-R диск.
Після чого диск вставлено у дисковод комп'ютера та відкрито вміст диска, на якому
знаходяться низка файлів, серед яких виявлено файли із наступними назвами:
1)
«АА 333 РРР»
2)
«ВА 434 РРР»
За допомогою плеєра, наявного на цьому диску, здійснено відкриття вказаних вище файлів.
При відкритті файлу «АА 333 РРР» здійснено відтворення відеозапису, який триває 20 хв.
41с., на якому зображена дорога вул. Боженка у м. Бердичеві навпроти входу в ресторан
«Пролісок». У лівому куті вікна відтворюваного відеозапису наявна дата «11.10.2017 року» та
годинниковий покажчик, який починається із 17:45:00. У лівому куті вікна зображено напис
«Боженко». На 13 хв. 10 с. на відеозаписі видно, як особа чоловічої статі йде по дорозі для
автомобілів у напрямку до центру м. Бердичева. На 15 хв. 20 с. відеозапису із сторони центру
м. Бердичева по вул. Боженка йде Лісова Н.І., яка несе у руках поліетиленовий пакет та одягнена
в зелену куртку. На 45хв. 58с. зі сторони центру м. Бердичева вулицею Боженка йде особа
чоловічої статі
При відкритті файлу «ВА 434 РРР», здійснено відтворення відеозапису, який триває 36хв.
42с., на якому зображено перехрестя доріг вул. Боженка та вул. Антоновича у м. Бердичеві. У
лівому куті вікна відтворюваного відеозапису наявна дата «11.10.2017 року» та годинниковий
покажчик, який починається 18 год. 00 хв. 52 с. На 01 хв. 28с. на відеозаписі видно, як особа
чоловічої статі йде дорогою для автомобілів у напрямку центру м. Бердичева з вул. Боженка. На
верхньому одязі особи чоловічої статі, а саме курточці на рукавах наявні білі смуги. На 20хв.
48с. відеозапису із сторони центру м. Бердичева, через перехрестя, у напрямку до вул. Боженка
йде Лісова Н.І., яка несе у руках поліетиленовий пакет та одягнена у зелену куртку. На 02 хв. 59
с. з центру м. Бердичева тротуаром у напрямку до вул. Боженка, йде особа чоловічої статі, яка
зупиняється перед Лісовою Н.І. та здійснює різкий рух правою рукою перед її верхньою
частиною тулуба, ближче до обличчя. Після цього біжить у напрямку автобусного вокзалу
м. Бердичева.
Виявлене під час огляду: DVD-R диск із записаним на нього відеозаписом із камер
зовнішнього відеоспостереження аптеки «Добрі ліки», що у м. Бердичеві Житомирської області
по вул. Боженка, 9 за 11.10.2017 року. Диск після огляду упаковано у паперовий конверт.
Під час огляду застосовано технічні засоби: ноутбук «Asus»;
Огляд проводився: в приміщенні службового кабінету № 11 СВ Бердичівського ВП
Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області в денний час доби при природному
освітленні.
Протокол записано в точній відповідності до проведених дій та отриманих результатів.
Огляд провів
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП
(підпис)
Д. П. Степаненко
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ПОСТАНОВА
про визнання речовим доказом

м. Бердичів

" 12 " жовтня 2017 року

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань під № 6 від 11.10.2017 року, ВСТАНОВИВ:
До СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області надійшла письмова заява від
Лісової Ніни Іванівни 1960 року народження, уродженки Бердичева Житомирської області,
зареєстрованої та такої, що проживає в м. Бердичеві Житомирської області на вул. Симоненка, 2,
кв. 3, про те, що 11.10.2017 року приблизно о 18 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у
м. Бердичеві Житомирської області навпроти буд № 7 по вул. Боженка, зірвала із шиї ланцюжок,
вироблений із золота.
До матеріалів кримінального провадження долучено DVD-R диски з файлами «123 ДД» та
«101 ДД» із записаним на нього відеозаписом із камер зовнішнього відеоспостереження
магазину «Дубок», що в м. Бердичеві Житомирської області по вул. Боженка, 5 за 11.10.2017 року
та DVD-R диски з файлами «АА 333 РРР» та «ВА 434 РРР», із записаним на нього відеозаписом із
камер зовнішнього відеоспостереження аптеки «Добрі ліки», що у м. Бердичеві Житомирської області по
вул. Боженка, 9 за 11.10.2017 року, які було вилучено під час проведення огляду місця події 11.10.2017
року.
Керуючись п. 8 ч. 2 ст. 40, 94, ч. 2 ст. 100, ч. 3 ст. 110 на підставі ч.1 ст. 98 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
1. DVD-R диски з файлами «123 ДД» та «101 ДД» із записаним на нього відеозаписом із камер
зовнішнього відеоспостереження магазину «Дубок», що в м. Бердичеві Житомирської області по
вул. Боженка, 5 за 11.10.2017 року, визнати речовим доказом у цьому кримінальному
провадженні.
2. DVD-R диски з файлами «АА 333 РРР» та «ВА 434 РРР», із записаним на нього відеозаписом із
камер зовнішнього відеоспостереження аптеки «Добрі ліки», що у м. Бердичеві Житомирської області
по вул. Боженка, 9 за 11.10.2017 року визнати речовим доказом у цьому кримінальному
провадженні..
3. Вищевказані речові докази долучити до матеріалів кримінального провадження № 6 від
11.10.2017 року та зберігати їх в матеріалах провадження.
4. Копію постанови направити керівнику Бердичівської місцевої прокуратури
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП
у Житомирській області

(підпис)
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Д. П. Степаненко

ПРОТОКОЛ
пред'явлення особи для впізнання за фотознімками
м. Бердичів

«23» жовтня 2017 року

Впізнання почато о «12» год. «00» хв.
Впізнання закінчено о «12» год. «40» хв.
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № 6 від «11»10.2017 року, у приміщенні службового
кабінету при денному освітленні освітлені з дотриманням вимог ст. 104, 223, 228, 231 КПК
України в присутності осіб, яким роз'яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов'язок не
розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії у присутності понятих:
1) Таранюк Світлани Василівни, 19.12.1986 р.н., прожив. Житомирська область, Бердичівський
район, с.Уличне, вул. Центральна, 12
Колісник Сергій Васильович, 15.07.1981 р.н., прожив. Житомирська область, Бердичівський
район, с.Уличне, вул. Центральна, 18
яким відповідно до ст. 11,13,15, 66, 223 КПК України роз’яснено їхні права та обв’язки, провів
пред’явлення для впізнання наступних скріплених печаткою «Канцелярія для пакетів»
фотознімків громадян :
ФОТО № 1
ФОТО № 2
2)

ФОТО № 3
ФОТО № 4
ФОТО № 5
Перед пред'явленням особи для впізнання у потерпілої Лісової Н.І. попередньо з'ясовано чи може вона впізнати особу, про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про
обставини, за яких вона бачила цю особу.
На запитання слідчого потерпіла Лісова Н.І. повідомила, що зможе впізнати чоловіка, який
11.10.2017 року приблизно о 18 год. 00 хв., перебуваючи у м. Бердичеві на вул. Боженка,
відкрито викрав її золотий ланцюжок, оскільки добре роздивилась його обличчя, під час
вчинення вказаного кримінального правопорушення. Впізнати може за рисами обличчя,
статурою.
Потерпіла
(підпис)
Н.І. Лісова
Потерпілу попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК
України (Завідомо неправдиве показання)
(підпис)
Н.І. Лісова
На запитання, чи впізнає він (вона) когось з осіб зображених на фотознімках, Лісова Н.І.
заявила , що впізнає чоловіка на фото під № 2
Ознаки (чи їх сукупність), за якими особа впізнала особу: особу на фото під № 2 Лісова Н.І.
впізнала за рисами обличчя (худорляве, густі брови) та стверджує, що саме ця особа, яка
зображена на фото під № 2 відкрито заволоділа її золотим ланцюжком 11.10.2017 року.
З протоколом ознайомлені: всі учасники, зауважень та доповнень немає.
Особа, якій пред’являлися фотознімки для впізнання:
Лісова Н.І.
Поняті:

(підпис)

1) Таранюк С.В.
(підпис)
Впізнання провів:
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП
у Житомирській області

2) Колісник С.В.
(підпис)
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(підпис)

Д. П. Степаненко

ПРОТОКОЛ
тимчасового доступу до речей і документів

Місто (сел.) Бердичів

23.10.2017 року

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П. у період часу з «14» години «30» хвилин до «15» години «30» хвилин у
приміщенні Ломбарду «Літо», відділення № 33 розташованому за адресою:
м. Бердичів, вул. Травнева, 1,
керуючись ст. 103-107, ст. 165 КПК України, у присутності
працівника старшого кредитного експертного відділення № 33 ломбарду «Літо» на
підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від
«22» жовтня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів
кольє (ювелірний виріб) 585 проби загальною вагою 11 грамів, приблизною вартістю
8800,00 гривень.
Перед початком цієї процесуальної дії Кусяк Катерині Семенівні,
29.11.1983 р.н., старшому кредитному експерту відділення № 33 ломбарду «Літо»
пред'явлено оригінал зазначеної вище ухвали суду, вручено її копію та роз'яснено, що
відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій
надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального
процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і
документів.
При ознайомленні зі змістом документів встановлено, що вказаний в ухвалі
Бердичівського міськрайонного суду ланцюжок із золота (ювелірний вибір) 585 проби загальною
вагою 11 грамів, оціночною вартістю 8800 грн інкасовано для подальшого розпорядження.
Володільцю залишено опис вилучених речей та документів, його копія додається до
цього протоколу.
З протоколом ознайомлені: всі учасники зауважень та доповнень немає.
Володілець:

(підпис)

К.С. Кусяк

Протокол склав:
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП
у Житомирській області

(підпис)
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Д. П. Степаненко

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
Висновок
товарознавчої експертизи
(витяг)
21 листопада 2017

м. Житомир

№ 23

На підставі постанови слідчого СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області
Степаненко Д. П від 23 жовтня 2017 року мною, експертом-товарознавцем Терещенко
Валентином Петровичем, який має вищу економічну освіту та досвід роботи експертом 15 років,
проведено експертну оцінку залишкової вартості ланцюжка, виробленого із золота 585 проби,
яка перебувала в експлуатації з липня 2012 року.
Про кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивого висновку
попереджений.
(підпис) В.П. Терещенко
Висновок:
1)
Наданий на дослідження предмет ланцюжок вироблений із золота 585 проби,
вагою 11 грамів.
2) Вартість одного 1 грама золота 585 проб за ринковими цінами станом на 11.10.2017 року
становить 800 грн.
Експерт-товарознавець

(підпис)
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В.П. Терещенко

ПРОТОКОЛ
огляду предмета
м. Бердичів

" 22 " листопада 2017 року
Огляд почато о
"16" год." 00" хв.
Огляд закінчено о " 16" год. " 30" хв.
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П. в приміщенні службового кабінету №11 СВ Бердичівського ВП Бердичівського
ВП ГУ НП у Житомирській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № 6 від 11.10.2017 року, відповідно до вимог статей 104, 105,
106, 107, 223 та 237 КПК України, провів огляд предмету: ланцюжка, виробленого із золота 585
проби, вагою 11 грамів, який вилучено під час тимчасового доступу до речей 23 жовтня 2017 року, з
приміщення ломбарду «Літо», відділення № 33, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул.
Травнева, 1.
Під час огляду предмета виявлено: упакований у поліетиленовий пакет з написом
«Житомирський обласний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, експерт
Терещенко В.П., відтиск печатки та підпис».
При відкритті поліетиленового пакету було виявлено ланцюжок, вироблений із золота 585
проби, вагою 11 грамів, з плетінням арабський бісмарк зі справною застібкою.
Виявлений під час огляду ланцюжок, вироблений із золота 585 проби, вагою 11 грамів, з
плетінням арабський, після огляду упаковано у паперовий конверт.
Під час огляду технічні засоби не застосовувались.
Огляд проводився: в приміщенні службового кабінету № 11 СВ Бердичівського ВП
Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області в денний час доби при природному
освітленні.
Протокол записано в точній відповідності до проведених дій та отриманих результатів.
Огляд провів
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП

(підпис)
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Д. П. Степаненко

ПОСТАНОВА
про визнання речовим доказом та передача на зберігання

м. Бердичів

" 22 "листопада 2017 року

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенант поліції
Степаненко Д.П., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № 6 від 11.10.2017 року, ВСТАНОВИВ:
До СВ Бердичівського ВП ГУ НП у Житомирській області надійшла письмова заява від
Лісової Ніни Іванівни 1960 року народження, уродженки Бердичева Житомирської області,
зареєстрованої та такої, що проживає в м. Бердичеві Житомирської області на вул. Симоненка, 2,
кв. 3, про те, що 11.10.2017 року приблизно о 18 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у
м. Бердичеві Житомирської області навпроти буд № 7 по вул. Боженка, зірвала із шиї ланцюжок,
вироблений із золота.
До матеріалів кримінального провадження долучено ланцюжок, вироблений із золота 585
проби, вагою 11 грамів, з плетінням арабський бісмарк, який вилучено під час тимчасового доступу до
речей 23 жовтня 2017 року з приміщення ломбарду «Літо», відділення № 33, розташованого за
адресою: м. Бердичів, вул. Травнева, 1.
Керуючись п. 8 ч. 2 ст. 40, 94, ч.2 ст. 100, ч. 3 ст. 110 на підставі ч.1 ст. 98 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
1) Речовий доказ ланцюжок, вироблений із золота 585 проби, вагою 11 грамів, з плетінням
арабський бісмарк, долучити до матеріалів кримінального провадження № 6 від 11.10.2017 року.
2) Речовий доказ ланцюжок, вироблений із золота 585 проби, вагою 11 грамів, з плетінням
арабський бісмарк, передати на зберігання потерпілій Лісовій Ніні Іванівні до вирішення справи
по суті у суді.
3) Копію постанови направити керівнику Бердичівської місцевої прокуратури.
Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП
у Житомирській області

(підпис)
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Д. П. Степаненко

Міністерство охорони здоров'я
України
Найменування закладу, адреса,
телефон Обласне бюро
судово-медичної експертизи
Департаменту охорони здоров'я
Житомирської обласної
державної адміністрації
міжрайонне відділення
КОБСМЕ м. Житомир
вул. Лікарняна, 2, тел.5-55-55

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 170 / о
Затверджена наказом МОЗ України
050899р №197

ВИТЯГ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА
№ 111-КП/17
На підставі постанови «Про призначення судово-медичної експертизи» слідчого СВ
Бердичівського ВП ГНП України в Житомирській області Степаненко Д.П. (ЄРДР № 6 від «11»
жовтня 2017 року)
(назва документа, на підставі якого виконується експертиза)
від «13» жовтня 2017 року
центральної міської лікарні

№ б/н у приміщенні палата інтенсивної терапії Бердичівської

судово-медичний (і) експерт (и) міжрайонного відділення судово-медичної експертизи, завідуючий
відділенням судово-медичної експертизи Житомирського обласного бюро судово-медичної
експертизи м. Бердичева Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної
адміністрації, лікар - судово-медичний експерт Волков С.М., стаж роботи за фахом
«судово-медична експертиза» 19 років, 4 кваліфікаційний клас судового експерта, вища
кваліфікаційна категорія за фахом
(місце роботи, посада, прізвище ініціали, фах, стаж роботи за фахом, кваліфікаційний клас, ранг, вчений
____________________________________________________________________________________________
ступінь та звання, освіта)
провів (вели) судово-медичну експертизу

гр.-на ЛІСОВУ НІНУ ІВАНІВНУ, 12.05.1960 р.н., 57 років______
зареєстрована та проживає по вул. Симоненка, 2, кв. 3 в м. Бердичеві
не працює____________________________________________________________
паспорт особа засвідчена працівником Бердичівського ВП__________
З правами та обов'язками експерта, що передбачені ст. 69 КПК України, ознайомлений (і).
Відповідно до ч. 2 ст. 102 та ст. 70 КПК України попереджений (і) щодо відповідальності за ст. 384, 385
КК України за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених
обов'язків у суді, невиконання інших обов'язків експерта.
Експерт(и)_________________________(підпис)_________________________С.М. ВОЛКОВ
При проведенні експертизи були присутні:______________________________________
Експертиза почата 13 жовтня 2017 року
(дата)
Експертиза закінчена 14 жовтня 2017 року
(дата)
Висновок експерта викладений на двох аркушах
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ВИСНОВКИ
При огляді Лісової Ніни Іванівни, у останньої було виявлено ушкодження у вигляді
подряпин, які розташовані на шиї з правого боку.
Указані тілесні ушкодження відносяться до Л Е Г К И Х тілесних ушкоджень, які не
спричинили короткочасний розлад здоров’я
Лікар судово-медичний експерт

(підпис)
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С.М. ВОЛКОВ

ВИМОГА
УІТ ГУНП у Житомирській області
Прізвище
Грицюк
Ім'я
Іван
По батькові Семенович

1.
2.
3.

Прізвище
Ім’я
По батькові

4.
5.
6.
7.
8.

Г Р И Ц Ю К
ІВАН
СЕМЕНОВИЧ

Народилася "23" 03 1996
Місце народження м. Бердичів Житомирська областьь
Адреса: вул. Степова, 3 , м. Бердичів Житомирська областьь
Чим викликана перевірка - притягнення до кримінальної відповідальності,
Номер кримінального провадження - № 6 від "11" жовтня 2017 р.

Яка потрібна довідка

-- про судимість

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП
у Житомирській області

(підпис)
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Д. П. Степаненко

Довідка
За даними інформаційного центру відомості про судимості Грицюка Івана Семеновича,
23.03.1996 р. народження:
раніше судимий 27 січня 2013 року Бердичівським міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185 КК
України засуджений до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, звільнений з місць
позбавлення волі за відбуттям покарання 25 грудня 2015 року.

09 грудня 2017 року

(підпис)
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А.М. Крищенко

Довідка

Видана КЗ ТРР «Бердичівська ЦРЛ» громадянину (ці)
Грицюку Івану Семеновичу, 23.03.1996 р.н., про те, що він (вона) за допомогою до
психіатра не звертався (лась) і на диспансерному обліку у психіатра не перебуває.
Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги.

Лікар

А.К. Мішулин

(підпис)

10 грудня 2017 року
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Довідка

Видана КЗ ТРР «Бердичівська ЦРЛ» громадянину (ці)
Грицюку Івану Семеновичу, 23.03.1996 р.н., про те, що він (вона) за допомогою до
лікаря-нарколога не звертався (лась) і на диспансерному обліку у лікаря-нарколога не перебуває.
Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги
Рай нарколог

(підпис)

15 грудня 2017 року
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Р.Ю. Донченко

ДОВІДКА-ХАРАКТЕРИСТИКА
видана Бердичівською районною радою

на жителя м. Бердичева Житомирської області
Грицюка Івана Семеновича, 23.03.1996 року народження.

Грицюк І.С. на території міста проживає з дня народження і до цього часу. Після
звільнення з місць позбавлення волі з сусідами підтримує дружні відносини. Проживає разом з
матір’ю похилого віку Грицюк Вірою Давидівною.
Довідка-характеристика видана для подання за місцем вимоги.

Голова районної ради

(підпис)
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В.В. Давидюк

справа № 457/17-к
провадження №6-кп/17
УХВАЛА
про призначення підготовчого судового засідання
28 грудня 2017 року

м. Бердичів

Суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Близнюк М.І.,
розглянувши, обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за № 6 від 11.10.2017 року, за обвинуваченням Грицюка Івана
Семеновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України
ВСТАНОВИВ:
До Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області 23.12.2017 року надійшов
обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Грицюка І.С. у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Відповідно до ст. 35 КПК України, автоматизованою системою документообігу суду, з
урахуванням положень ст. 75, 76 КПК України, було визначено головуючого суддю, –
Близнюк М.І., та передано кримінальне провадження – 28.12.2017 року.
Суд, дослідивши отримані матеріали, вважає, що кримінальне провадження підлягає
призначенню до розгляду у підготовчому судовому засіданні з наступних підстав.
Згідно з ч. 2 ст. 30 КПК України, відмова у здійсненні правосуддя не допускається.
Відповідно до ч.1 ст. 314 КПК України після отримання обвинувального акта, клопотання
про застосування примусових заходів медичного або виховального характеру або клопотання
про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п'яти днів з дня його
надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового
провадження.
Ознайомившись з обвинувальним актом та доданими до нього матеріалами в
кримінальному провадженні, вважаю за можливе призначити його до підготовчого судового
засідання, про що повідомити учасників судового провадження.
Крім того, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 320 КПК України, підстави для призначення
запасного судді відсутні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 314 КПК України, суддя
УХВАЛИВ:
Призначити підготовче судове засідання в кримінальному провадженні за
обвинуваченням Грицюка Івана Семеновича у вчиненні кримінального правопорушення,
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передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, на 14 год. 30 хв. 05 січня 2018 року в приміщенні
Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.
Викликати в підготовче судове засідання учасників судового провадження: прокурора,
обвинуваченого та потерпілу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя

(підпис)
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справа № 4/18-к
провадження №6-кп/17
УХВАЛА
про призначення справи до судового розгляду
05 січня 2018 року

м. Бердичів

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області у складі:
головуючого судді

Близнюк М.І.,

за участю: секретаря

Жиліної О.О.,

прокурора

Тудана О.І.,

захисника обвинуваченого Клочка І.В.,
обвинуваченого

Грицюка І.С.,

потерпілої

Лісової Н.І.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за
обвинуваченням Грицюка Івана Семеновича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,В С Т А Н О В И В:
До Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області 23.12.2017 року надійшов
обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням у вчиненні Грицюком І.С.
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Ухвалою судді від 28.12.2017 року за цим провадженням було призначено підготовче
судове засідання.
У підготовчому судовому засіданні учасники судового провадження проти призначення
справи до судового розгляду не заперечували.
Заслухавши прокурора, обвинуваченого та потерпілу, вивчивши обвинувальний акт, суд
вважає, що кримінальне провадження підлягає призначенню до судового розгляду з наступних
підстав.
Справа підсудна Бердичівському міськрайонному суду Житомирської області. Угод про
визнання винуватості чи про примирення у порядку ст. 468-475 КПК України до суду не
надійшло. Підстав для закриття кримінального провадження не вбачається. Обвинувальний акт
складено відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, при його
затвердженні прокурором дотримано вимоги закону. Підстав для направлення обвинувального
акта для визначення підсудності не встановлено. Клопотань про обрання обвинуваченому
запобіжного заходу не надійшло.
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Суд приходить до переконання, що є достатні підстави для призначення цього
кримінального провадження до судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. 314-316 КПК України, суд,У Х В А Л И В:
Призначити кримінальне провадження по обвинуваченню Грицюка І.С. у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, до судового розгляду у
відкритому судовому засіданні в приміщенні Бердичівського міськрайонного суду
Житомирської області на 11 год. 00 хв. 29 січня 2018 року.
Розгляд кримінального провадження здійснювати суддею одноособово.
У судове засідання викликати сторони кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя:

(підпис)
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ДОКАЗИ ОТРИМАНІ СУДОМ ПІД ЧАС СУДОВОГО СЛІДСТВА
Показання обвинуваченого Грицюка І.С.: 25.12.2015 року я звільнився із виправної
колонії № 11 м. Харкова, де відбував покарання у виді позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. На обліку у лікаря
психіатра чи нарколога я не перебуваю. Наркотичні засоби я не вживав та не вживаю.
11.10.2017 року приблизно о 17 годині 40 хвилин я їхав у маршрутному таксі у м. Бердичеві
і вийшов на зупинці, що по вул. Привокзальній і пішов до автомобільної дороги та, повернувши
направо, пішов по вулиці Боженка. В цей час я був одягнений в синю спортивну куртку з білими
полосами на рукавах. Пройшовши певну відстань по вулиці Боженка, я пішов на перехрестя і
коли піднявся наверх від цього перехрестя, то побачив, що назустріч мені йшла чорнява жінка
віком приблизно 45-50 років, яка мала в руках пакет і сумочку та була одягнена у куртку
зеленого кольору. Коли я пройшов повз цю жінку, то побачив у неї на шиї масивний золотий
ланцюжок. У цей момент в мене виник умисел на його викрадення.
Після цього я почав йти за потерпілою на невеликій дистанції, а коли доходили до
перехрестя, я швидко наздогнав і запитав її, як знайти автобусний вокзал у м. Бердичеві. Коли
вона почала мені пояснювати, я в цей момент зірвав з її шиї ланцюжок. Жодних тілесних
ушкоджень потерпілій я не завдавав. Після цього я відразу побіг по цій вулиці до автобусного
вокзалу, де сів у маршрутне таксі і поїхав до себе додому, за місцем фактичного проживання.
Викрадений ланцюжок я тримав у кишені своєї куртки.
Наступного дня, тобто 12 жовтня 2017 року перед обідом у м. Бердичеві, біля церкви, що
по вулиці Житомирській, я випадково зустрів свого колишнього товариша, який проживає у
м. Бердичеві, точної адреси не знаю. Під час розмови я повідомив Величку А., що в мене є
золотий ланцюжок та що я хочу, щоб він допоміг закласти його у ломбард. Кому належить
ланцюжок та звідки я його взяв, Величку А. не повідомляв. На це Величко А. М. погодився і
повідомив, що здасть ланцюжок у ломбард. Через деякий час до мене підійшов Величко А. М. та
передав мені 4000 гривень за ланцюжок, який він здав у ломбард, що поруч із магазином
«Дитячий світ». Після цього я пішов до себе додому. Оскільки нещодавно звільнився з місць
позбавлення волі, я не мав засобів для існування. Я фактично проживаю із матір’ю, але
допомагати мені матеріально вона не мала можливості. Умисел на вчинення цього злочину в
мене виник раптово, до цього мене спонукали злидні.
Частину грошей я потратив на продукти харчування, одяг, а також на медикаменти для
матері, яка хворіє. Після вчинення злочину я, побоюючись відповідальності, нікуди не ходив,
працював на присадибній ділянці і займався ремонтом сараю. Прошу вибачення в потерпілої,
більше такого не повториться, прошу суд мене суворо не карати, тепер я шукаю постійну
роботу, заробляю на проживання випадковими заробітками.
Показання потерпілої Лісової Ніни Іванівни: За вказаною вище адресою я проживаю із
своєю сім'єю. 11.10.2017 року ввечері приблизно о 18 годині я йшла з центру м. Бердичева у
напрямку до себе додому і коли минула ресторан «Пролісок», то мимоволі побачила, що
праворуч від мене йде невідомий мені чоловік. Потім він зупинився і почав зашнуровувати
шнурки, а коли я була навпроти будинку № 7 по вулиці Боженка він обійшов мене з правої
сторони і запитав мене: де знаходиться автобусний вокзал. Я йому не встигла відповісти, тоді
він зірвав у мене із шиї золотий ланцюжок. Після цього він побіг по правій стороні вулиці на
підйом. Я почала голосно кричати йому навздогін, однак він продовжував утікати, повернув
праворуч і втік у невідомому мені напрямку.
Цей чоловік, як потім з’ясувалось – обвинувачений, був одягнений у спортивну курточку
темного кольору, штани спортивні темного кольору. На штанах або курточці були смуги білого
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та можливо жовтуватого кольору. Особлива прикмета: чорні густі брови, ніс із горбинкою,
худорлявий.
Цей золотий ланцюжок з плетінням арабський бісмарк я придбала приблизно 5 років
тому. Жодних тілесних ушкоджень мені обвинувачений не спричинив, лише на шиї залишились
подряпини. Ланцюжок знаходиться в мене, ніяких претензій до обвинуваченого не маю, він
просив у мене вибачення.
Показання свідка Величко Антона Миколайовича: 12 жовтня 2017 року приблизно
перед обідом у м. Бердичеві, на вулиці Житомирській я випадково зустрів свого колишнього
товариша, обвинуваченого, який раніше був судимий за крадіжки. Під час розмови він мені
повідомив, що хоче закласти у ломбард золотий ланцюжок та щоб я допоміг йому. Кому
належить ланцюжок та звідки він його взяв, обвинувачений мені не повідомив, а я його не
запитував. Я погодився і повідомив, що здам ланцюжок у ломбард, тоді обвинувачений передав
мені ланцюжок, який я здав у ломбард, що поруч із магазином «Дитячий світ», і віддав
обвинуваченому 4000 гривень. Знаю, що обвинувачений у той час був у скрутному становищі.
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проект рішення суду першої інстанції

справа № 4/18-к
провадження №6-кп/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«___»_________ 2018 року

м. Бердичів

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області у складі:
головуючого судді

Близнюк М.І.,

за участю: секретаря

Жиліної О.О.,

прокурора

Тудана О.І.,

захисника обвинуваченого

Клочка І.В.,

обвинуваченого

Грицюка І.С.,

потерпілої

Лісової Н.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № 6 від 11.10.2017 року, щодо
Грицюка Івана Семеновича, 23 березня 1996 року
народження, уродженця м. Бердичева Житомирської
області, громадянина України, освіта середня,
неодруженого, такого, що не працює, зареєстрований та
проживає в м. Бердичеві Житомирської області на вул.
Степовій, 3, раніше судимого 27 січня 2013 року
Бердичівським міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185 КК
України до покарання у виді позбавлення волі на строк
3 роки, звільненого з місць позбавлення волі за
відбуттям покарання 25 грудня 2015 року,
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК
України, ВСТАНОВИВ :
Викладіть подальший текст
кримінального провадження по суті.

судового

рішення

за

результатами

розгляду

Датою складання проекту судового рішення необхідно вважати дату виконання
практичного завдання.
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