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Заява 
Потерпілого про вчинене кримінальне правопорушення 

 
21серпня 2019 року приблизно о 21 годині 30 хвилин я повертаючись із службового 

відрядження знаходився біля платформи №3 автовокзалу у м. Львів (вул. Стрийська), з якої о 
21 годині 45 хв. мав виїхати на рейсовому автобусі до міста Києва, в якому мешкаю та 
працюю. У цей час до мене підійшов невідомий чоловік і, погрожуючи ножем, став вимагати 
мою наплічну сумку. Я намагався втекти від нього у напрямку платформи №3, однак він 
одразу схопив мене, звалив на землю та став бити ногами по голові та тулубу. Після цього 
він зірвав з мене сумку та втік у протилежному від платформи напрямку. Під час нападу 
поруч нікого не було. Оскільки мій білет на автобус і паспорт залишились у кишені куртки, я 
поспішив на свій автобус і виїхав додому. На мою зовнішність після нападу і побиття 
звернули увагу  водій автобуса і деякі пасажири, яким я пояснив про те, що сталося. Хтось з 
незнайомих міні пасажирів зателефонував до поліції за номером «102» і розповів про цей 
випадок. Але через хвилин 10, не дочекавшись поліції, водій автобуса повів його до міста 
Київ, пояснивши, що не може порушувати графік руху. 

Нападом мені завдано майнової шкоди на загальну суму 4580 грн. З них: 600 грн. 
коштує сумка, 350 грн. коштує гаманець, гроші в сумі 2080 грн., що знаходились в гаманці, 
1350 грн. коштує мобільний телефон «Нокіа» (0673373535, IMEI 44452154632111), який 
знаходився в сумці. 

Під час розбійного нападу мені погрожували застосуванням ножа, звалили на землю та 
нанесли декілька ударів ногами по голові та тулубу, чим заподіяли тілесні ушкодження у 
вигляді синців, а також струс мозку, у зв’язку з чим я з 22 вересня перебуваю у Міській 
клінічній лікарні м. Києва. 

У відповідності до положень статей 55, 214 Кримінального процесуального кодексу 
України, 

 
ПРОШУ: 

З  моменту отримання моєї заяви як потерпілого від злочину передбаченого ч.2 ст.187 
Кримінального кодексу України, внести відомості про факт вчинення цього кримінального 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове 
розслідування, про що мені повідомити на вказану домашню адресу у встановлений 
законодавством строк. 

 
 
Заявник                                            підпис                                              Тарасенка П. І. 
29 серпня 2019 р. 

 




