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УГОДА 
про примирення між підозрюваним та потерпілим в кримінальному провадженні 

 
м. Київ «____»______________ 2013 року 
 
Учасники (сторони) кримінального провадження № ________________________________________, 

ПІДОЗРЮВАНИЙ: 
прізвище, ім’я, по батькові:  
дата народження:  
зареєстрований за адресою:  
мешкаю за адресою:  
паспорт: серія ________ номер ______________________, виданий 

_______________________________________ РУ ГУ МВС України в м. 
Києві «____»______________ _________ року 

громадянство:  
наявність чи відсутність 
судимості: 

 

освіта:  
сімейний стан:  
місце роботи, посада:  

ПОТЕРПІЛИЙ: 
прізвище, ім’я, по батькові:  
дата народження:  
зареєстрований за адресою:  
мешкаю за адресою:  
паспорт: серія ________ номер ______________________, виданий 

_______________________________________ РУ ГУ МВС України в м. 
Києві «____»______________ _________ року 

керуючись ст.ст.468, 469, 471, 473, 474 КПК України, не порушуючи права, свободи чи 
інтереси сторін або інших осіб, повністю розуміючи характер підозри (обвинувачення), 
діючи добровільно, тобто без застосування насильства, примусу, погроз, розуміючи, що 
укладання угоди не є наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені 
в угоді, - уклали дану Угоду про примирення про наступне: 

 

1. Обставини вчинення кримінального правопорушення.  

__________________________________________ - Підозрюваний, у вчиненні кримінального  
правопорушення, за яке передбачена відповідальність ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України 
(в редакції на дату вчинення кримінального правопорушення «_____»___________ 20___ р.), який 
«_____»___________ 20___ року керуючи технічно справним транспортним засобом (легковим 
автомобілем) марки: _____________________________, _______________________ кольору, __________ року випуску, 
д.н.з. ________________________, рухаючись по вулиці ________________________________________ в місті Києві, від 
вулиці ____________________________________ в напрямку вулиці ________________________________, навпроти 
будинку № _____________, в денний час доби близько _______год. ______хв., - вчинив наїзд на пішохода, 
який рухався по нерегульованому пішохідному переходу, який був позначений дорожньою 
розміткою та дорожніми знаками ________ - вчинив наїзд на пішохода 
_______________________________________, _____________ року народження, якому завдав тілесні ушкодження.  

Підозрюваним негайно після вчинення ДТП було вжито заходів для надання допомоги 
Потерпілому (організація виклику швидкої допомоги), усунуто фактори, які можуть сприяти 
збільшенню заподіяної шкоди, повідомлено про автопригоду працівників міліції. 

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи: потерпілому в кримінальному 
провадженні було завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження, а саме: 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________. 

Відповідно до висновків автотехнічної експертизи: Потерпілий порушив Правила дорожнього 
руху, оскільки не врахував дорожньої обстановки та порушивши вимоги п.п._________________________ 
Правил дорожнього руху. Дії підозрюваного (водія транспортного засобу) знаходяться у прямому 
причинному зв’язку з завданням Потерпілому фізичної шкоди, збитків тощо. 

2. Розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням.  

Цивільний позов Потерпілим в кримінальному провадженні – не заявлений або заявлений в 
розмірі ______________________________________________________________________________________________________. 

Розмір шкоди (матеріальної, моральної), завданої кримінальним правопорушенням: 
_______________________________________________________________________________________________________________. 

Строк відшкодування завданої шкоди, розмір та порядок відшкодування у випадку 
розстрочення: ____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________. 

Перелік дій, не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які Підозрюваний зобов’язані вчинити на 
користь потерпілого, строк їх вчинення: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________. 

3. Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання (ст.ст. 66, 67 КК 
України).  

Обставина, які пом’якшують покарання (ст.66 КК) є: 
 щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину; 
 добровільне відшкодування завданих збитків (розписки Потерпілого знаходяться в 
матеріалах кримінального провадження); 
 надання допомоги потерпілому після вчинення злочину; 
 надання матеріальної допомоги на проведення медичного огляду та лікування (ч.2 ст.66 
КК). 

Обставини, які обтяжують покарання - досудовим розслідуванням не встановлено. 

4. Обставини, які характеризують особу підозрюваного (винного).  

Відповідно до матеріалів кримінального провадження Підозрюваний раніше не судимий, 
позитивно характеризується за місцем постійного проживання та за місцем роботи. Працює 
офіційно в ____________________________________, на посаді __________________________. Підозрюваний 
одружений, постійно проживає з сім’єю,  виховує неповнолітню дитину – сина/доньку ____________ 
р.н., є єдиним годувальником в сім’ї.  

5. Обмеження, які виключають укладання угоди про примирення – відсутні. 

Ч.3 ст.469 КПК: даний злочин відповідно до вимог ч.2, 3 ст.12 КК, ст.477 КПК – є 
______________________________________________________________________________________________________________.  

(злочином невеликої/середньої тяжкості; є провадженням у формі приватного обвинувачення). 
Ч.8 ст.469 КПК: потерпілим від злочину (фізичною особою, який завдано моральної, фізичної 

чи майнової шкоди, ч.1 ст.55 КПК) є одна особа, з якою досягнуто угоду про примирення. 

6. Узгоджене сторонами покарання за вчинене кримінальне правопорушення (з 
урахуванням загальних засад призначення покарання Розділ ХІ КК України). 
Звільнення від покарання та його відбування (Розділ ХІІ КК України). 

Враховуючи що Підозрюваний беззастережно визнає свою вину у скоєнні кримінального 
правопорушення за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, враховуючи особу винного, 
наявність обставин, які пом’якшують покарання, відсутність обставин, які обтяжують покарання, 
враховуючи вимоги ч.1 ст.69-1 щодо граничного розміру покарання, санкцію частини 1 статті 286 
Особливої частини КК України, сторони домовились  про призначенням Підозрюваному 
узгодженого покарання у вигляді 1 року обмеження волі без призначення додаткового 
покарання. 
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Враховуючи, що на думку сторін можливе виправлення Підозрюваного (засудженого) без 
відбування покарання, сторони узгодили звільнення Підозрюваного від відбування покарання на 
підставі ст.75 Кримінального кодексу України з іспитовим строком на 1 рік. 

7. Наслідки укладення та затвердження Угоди про примирення (ст.473 КПК).  

Ст.473 КПК: 
Для підозрюваного чи обвинуваченого - обмеження права оскарження вироку згідно з 
положеннями статей 394 і 424 КПК та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 
частини четвертої статті 474 КПК; 
Для потерпілого - обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 
КПК та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної 
відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про 
відшкодування шкоди. 

Ст.394 КПК: 
Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав 
заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких 
було визнано судом недоцільним. 

Ч.3 ст.424 КПК: 
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а 
також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на 
такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку: 
1) засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення 
судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди 
засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 
четвертою - сьомою статті 474 цього Кодексу, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків 
укладення угоди; 
2) потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення 
судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди 
потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 
шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення 
угоди; 
3) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене 
сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою 
статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена. 

Відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474, а 
саме:  
право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов’язаний довести кожну обставину щодо 
кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: 
мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у 
тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених 
законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, 
подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;  

Наслідки укладення та затвердження Угоди про примирення, сторонам угоди роз’яснені та 
зрозумілі: 

«ПІДОЗРЮВАНИЙ»:  «ПОТЕРПІЛИЙ»: 
   
_____________________/__________________________/  _____________________/__________________________/ 
 

8. Наслідки невиконання угоди (ст.476 КПК України). 

ч.1 ст.476 КПК. У разі невиконання угоди про примирення - потерпілий чи прокурор 
відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про 
скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути 
подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення. 
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ч.2 ст.476 КПК. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в 
судовому засіданні за участю сторін угоди з повідомленням інших учасників судового 
провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для судового 
розгляду. 

ч.3 ст.476 КПК. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка 
звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди. 
Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку або 
направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному 
порядку, якщо угода була ініційована на стадії досудового розслідування. 

ч.4 ст.476 КПК. Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про відмову у 
скасуванні вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку. 

ч.5 ст.476 КПК. Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до 
відповідальності, встановленої законом. 

Наслідки невиконання Угоди про примирення, сторонам угоди роз’яснені та зрозумілі: 

«ПІДОЗРЮВАНИЙ»:  «ПОТЕРПІЛИЙ»: 
   
_____________________/__________________________/  _____________________/__________________________/ 
 

9. Заключні положення.  
Сторони угоди повідомлені про обов’язковість їх участі у підготовчому судовому засіданні по 

розгляду угоди на підставі ч.2 ст.274 КПК. Наслідком неприбуття сторін в підготовче судове 
засідання є його відкладення та вжиття заходів щодо забезпечення участі сторін в судовому 
засіданні.  

 

 

Учасники (сторони) кримінального провадження: 

«ПІДОЗРЮВАНИЙ»:  «ПОТЕРПІЛИЙ»: 
   
_____________________/__________________________/  _____________________/__________________________/ 
 


