
Перелік  злочинів,  які  скоїли  співробітники  приватних  охоронних  структур  з
січня  2014  по  вересень  2019  року  за  ст.   185  ККУ   “Крадіжка”,  ст.186  ККУ
“Грабіж”, ст. 187 ККУ “Розбій”, ст.190 ККУ “Шахрайство”, ст.115 ККУ “Умисне
вбивство”

Ст. 185 КК України — крадіжка

№ Дата злочину і правова кваліфікація  Фірма Опис злочину Вирок
(покарання)

1. 15.01.2019 

ч.2  ст.185  КК  України  -   таємне  викрадення
чужого майна за попередньою змовою групою
осіб

ТОВ 
«Агентство 
комплексної 
безпеки – 
Охоронна 
фірма»

У селі Лиман 
Харківської 
області 
обвинувачений
і його спільник
викрали 
контейнер для 
сміття

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/81
292856 

1 рік позбавлення
волі,  звільнено
від  відбуття
покарання  з
іспитовим
терміном

2. 12 квітня 2017 

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Альфа-
Груп» 

В селі 
Горохівка 
Миколаївської 
області 
охоронець 
викрав і продав
дві шини з 
території 
підприємства, 
яке охороняв.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/67
416638 

Штраф 850 грн

3. 1 лютого 2014 

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

«Альфа 
Преміум 
Груп» 

В поїзді «Київ-
Рівне» чоловік 
украв в іншого 
пасажира 
мобільний 
телефон.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/40
595812 

Штраф 850 грн

4. 9 грудня 2015 

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ПП «Альф 
Щит» 

У Житомирі, 
перебуваючи в 
машині, 
чоловік викрав
із чужої 
барсетки 
майже 51 тис. 
грн. Гроші 
потім повернув

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/56
312901 

Штраф 1000 грн

http://reyestr.court.gov.ua/Review/56312901
http://reyestr.court.gov.ua/Review/56312901
http://reyestr.court.gov.ua/Review/56312901
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40595812
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40595812
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40595812
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67416638
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67416638
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67416638
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81292856
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81292856
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81292856


власнику.

5. Лютий 2015

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

Охоронне 
агентство 
«Аякс»

У  Чернівцях
чоловік  викрав
зі  спальні
потерпілої
золотий
ланцюжок,
мпрЗ-плеєр,
тенісну
ракетку  і  300
євро. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/58
961711 

Штраф 850 грн

Мирова  угода,
збитки  частково
відшкодовані.
Стягнено  5000
грн  матеріальної
шкоди

6. 11.06.2018

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ПП 
«Безпека» 

В Києві 
чоловік розбив
вікно 
автомобіля і 
викрав 
магнітолу.

http://reyestr.court
.gov.ua/Re  view/79  
304091 

1 рік позбавлення
волі, звільнено 
від відбуття 
покарання з 
іспитовим 
терміном

7. 24 вересня 2013 року 

ч. 1,2 ст.185 КК України -
крадіжка і крадіжка вчинена повторно

ТОВ 
«Безпека» 

У м. Ізмаїл 
Одеської 
області чоловік
скористався 
відсутністю 
господаря і 
викрав 3 тис. 
грн, а за 
тиждень 
викрав ще 
3500 грн

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/36
728504 

2 роки 
позбавлення волі,
звільнено від 
відбуття 
покарання з 
іспитовим 
терміном

8.
31.08.2018

ст. 185 ч.3 КК України - таємне викрадення 
чужого майна з проникненням у приміщення, 
вчинене повторно, за попередньою змовою 
групою осіб 

ТОВ «Пром 
Безпека» 

У смт. 
Люблинці 
Волинської 
області чоловік
зірвав замки і 
обікрав два 
гаражі.

http://reyestr.court
.gov.  ua/Review/83  
673005 

4 роки і 6 місяців
позбавлення волі,
звільнено  з
іспитовим
терміном 2 роки 

9. 21 січня 2015

ч. 1 ст.185 КК України -

ТОВ «Бар'єр
Сервіс»

У Дніпрі 
чоловік зайшов
у магазин 

http://reyestr.court
.gov.ua/Re  view/44  
223580  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/44223580
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44223580
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44223580
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44223580
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83673005
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83673005
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83673005
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83673005
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36728504
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36728504
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36728504
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79304091
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79304091
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79304091
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79304091
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58961711
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58961711
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58961711


крадіжка «Ельдорадо» і 
викрав 
накопичувач. 
Після 
повернення 
додому йому 
подзвонили з 
магазину і 
повідомили, 
що мають 
відео, як він 
здійснив 
крадіжку. 
Підсудний 
нічого не 
оспорював. 
Накопичувач 
повернули в 
магазин.

1 рік позбавлення
волі,  але
звільнений  від
покарання  з
іспитовим
терміном 1 рік

10. Квітень 2018

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Венбест»

У Трускавці 
охоронець 
викрав з 
прибудинкової 
території 
металеву 
кришку 
каналізаційног
о люку і здав 
на 
металобрухт.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/74
953765 

Штраф 850 грн

11. 07.03.2018 
ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Венбест»

Охоронець 
раніше 
працював 
листоношею і 
в цеху обробки
пошти 
привласнив 
поштове 
відправлення з 
мобільним 
телефоном.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/75
662803 

Штраф 850 грн

12. 11.07.2016

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Венбест»

Вночі чоловік 
грав в ігри в 
«Лото маркет»,
що на 
просп.Червоно
ї Калини, 109 в
м.Львові. Там 
він викрав 
мобільний 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/60
879672 

80 годин 
громадських 
робіт

http://reyestr.court.gov.ua/Review/60879672
http://reyestr.court.gov.ua/Review/60879672
http://reyestr.court.gov.ua/Review/60879672
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75662803
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75662803
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75662803
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74953765
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74953765
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74953765


телефон, 
узявши його зі 
столу, і здав у 
ломбард. У 
вчиненому 
розкаявся.

13. 05.03.2015

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Венбест» 

В селі Гребені 
Київської 
області 
обвинувачений
на тракторі 
заїхав на 
територію 
непрацюючого 
цеху по 
переробці 
рибної 
продукці і 
викрав дві 
розукомплекто
вані коптильні 
камери 
(вартість 40 
тис. грн). 
Майно 
повернуто 
потерпілому.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/48
223714 

850 грн штрафу

14. 25.03.2014

ч.1 ст.185 КК України — крадіжка

охоронна 
агенція 
«Вертекс» 

Охоронець
саду  ПрАТ
"Федорівське"
с.  Федорівка
Вінницької
вирвав  20
саджанців
яблуні
вартістю  20
грн.  кожен,
виніс  їх  і
продав.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/39
88272  3   

Штраф 1360 грн

15. 07 вересня 2014

ч.1 ст.185 КК України — крадіжка

ТОВ «Вєто» Охоронець 
разом зі своїм 
приятелем та 
колегою по 
роботі 
святкував 
річницю 
весілля. Його 
друг був 
п'янішим і 
упав з лавки, а 
телефон 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/42
935326 

80 годин 
громадських 
робіт

http://reyestr.court.gov.ua/Review/42935326
http://reyestr.court.gov.ua/Review/42935326
http://reyestr.court.gov.ua/Review/42935326
http://reyestr.court.gov.ua/Review/39882723
http://reyestr.court.gov.ua/Review/3988272
http://reyestr.court.gov.ua/Review/3988272
http://reyestr.court.gov.ua/Review/3988272
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48223714
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48223714
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48223714


лишився на 
лавці і 
підсудний 
поклав його в 
кишеню, щоб 
не загубити. 
Наступного 
ранку вдома 
він побачив 
телефон і 
вирішив не 
повертати, бо 
потерпілий був
винен йому 
грошей. 
Дружина, не 
знаючи цього, 
продала 
телефон 
родичці. 
Пізніше 
розкаявся і 
повернув 
телефон.

16. 01.01.2014 

ч.1 ст.185 КК України — крадіжка

ПП 
«ВИЛАМ 
ДВ» 

Чоловік поїхав 
в село 
Терешпіль 
Вінницької 
області 
святкувати 
Новий рік. У 
стані 
алкогольного 
сп'яніння він 
викрав з 
машини 
магнітолу.

http://reyestr.court
.gov.  ua/Review/38  
121213 

Штраф 1190 грн

17.
05.11.2017 

ч.1 ст.185 КК України — крадіжка

ПП 
«Вінниця- 
Універсал-
Сервіс»

Чоловік 
прийшов до 
знайомого в 
гості, побачив, 
що той спить і 
викрав з 
квартири 
ноутбук. Вину 
визнав і 
розкаявся. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/73
412408 

200 годин 
громадських 
робіт

18. 24.04.2018 ПП 
«Восток» 

Чоловік 
охороняв 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/75

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75528906
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75528906
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73412408
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73412408
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73412408
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38121213
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38121213
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38121213
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38121213


ч.2 ст.15,  ч.1 ст.185 КК України —  замах на
таємне викрадення чужого майна (крадіжка) 

зернотік в селі 
Бабин 
Вінницької 
області і 
виявив під 
порожніми 
мішками з-під 
добрив 17 
наповнених 
мішків 
азотного 
добрива 
«Карбамід». 
Охоронець 
подзвонив 
знайомому і 
запропонував 
купити 
добрива. Вони 
завантажили 
800 кг на 
машину і 
покупець мав 
виїхати з 
території 
підприємства, 
після чого 
розплатитися. 
Але їх 
затримали 
начальник 
сторожової 
охорони 
підприємства і 
дільничний 
офіцер поліції. 
В суді чоловік 
вину визнав і 
розкаявся. 

528906 

1020 грн штрафу

19. Січень 2014, березнь 2014

ч.3, 185 ККУ — крадіжка майна з 
проникненням у сховище.

ст. 15 ч.3, 185 ч.3 ККУ —  незакінчений замах 
на таємне викрадення чужого майна, вчинене 
повторно, за попередньою змовою групою осіб,
поєднане з проникненням у сховище. 

ПП «Гранат-
С»

У січні 2014 
чоловік 
охороняв 
територію 
зерносушильн
ого комплексу 
в селі 
Вишняки,  
Полтавської 
області і вночі 
проник на 
склад, 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/38
274932 

Одному 
охоронцю 4 роки,
а іншому 3 роки  
позбавлення волі,
але звільнені з 
іспитовим 
терміном 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/38274932
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38274932
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38274932
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75528906


скориставшись
ключем, і 
викрав 315 кг 
кукурудзи  і 
перевіз до себе
додому. 

У березні того 
ж року він 
спробував 
викрасти 
більше зерна - 
2 940 кг 
кукурудзи, 
залучивши 
спільника, 
також 
охоронця з 
фірми «Гранат-
С». Зерно мали
вивезти 
ввечері на двох
легкових 
машинах, але 
зловмисників 
зупинили 
працівники 
поліції.

Охоронці вину 
визнали і 
просили їх 
суворо не 
карати.

20. 11.05.2018 

ст.15ч.3,185ч.3 КК України -
незакінчений  замах  на  таємне  викрадення
чужого  майна  (крадіжка),  поєднана  з
проникненням у приміщення 

 ТОВ «Груп-
1»

О 4 год.  20 хв. 
знаходячись на
9 поверсі 
будинку по 
проспекту 
Лісовому в м. 
Києві, чоловік 
проник на 
горище і 
викрав 
проводи, що 
належали 
ПрАТ 
«Київстар».

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/75
763012 

3 роки 
позбавленя волі 
умовно, 
звільнений з 
випробуванням 
на 1 рік

21. 25-26.01.2015 

27-28.01.2015

«Дайм-
Сервіс» 

В 
Миколаївській 
області чоловік
викрав з 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/47
967290 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/47967290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/47967290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/47967290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75763012
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75763012
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75763012


ст. 185 ч.3 КК України - умисні дії, що 
виразились в таємному викраденні чужого 
майна (крадіжка), вчинені повторно, з 
проникненням у житло.

гаража 
інструменти 
(шліфувальні 
машинки, 
дрелі, 
перфоратор та 
ін). Наступної 
ночі 
пограбував ще 
одне 
господарство, 
так само виніс 
інструменти. 

3 роки 
позбавлення волі,
але звільнений з 
іспитовим 
строком 3 роки 

22. 25.08.2016 

ст. 185 ч.3 КК України - умисні дії, що 
виразились в таємному викраденні чужого 
майна (крадіжка), вчинені повторно, з 
проникненням у житло.

ПП «Дельта-
Таврія» 

Здійснюючи 
охорону обєкту
ДМ «Фрегат», 
у полі біля с. 
Мар'янівка  
Херсонської 
області, 
чоловік викрав
з дощувальної 
машини 106 
розпилювальн
их насадок 
«ксевоб», 
вартістю 935  
грн/шт, 
завдавши 
шкоди на 99 
тис. грн  

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/65
984668 

3 роки і 6 місяців
позбавлення волі,
але  звільнений  з
іспитовим
строком 2 роки

Стягнуто  99  тис.
матеріальної
шкоди.

23. 28 січня 2014 року 

ст. 185 ч.3 КК України - умисні дії, що 
виразились в таємному викраденні чужого 
майна (крадіжка), вчинені повторно, з 
проникненням у житло.

«Експосерві
с» 

У Чернівцях 
чоловік  у 
стані 
алкогольного 
сп'яніння вдень
розбив вікно і 
заліз в 
квартиру та 
викрав 
ноутбук, тюнер
і гель для 
бриття. В суді 
розкаявся і 
повідомив, що 
шкоду 
відшкодував.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/37
084166 

3 роки 
позбавлення волі,
але звільнений з 
іспитовим 
строком 1 рік.

24. 16.06.2014

ч.1 ст.185 КК України — крадіжка

ТзОВ 
«Охоронна 
фірма 
«Захист» 

Перебуваючи в
приміщенні
банку
«Фінанси  та

http://reyestr.court
.gov.  ua/Review/40  
776302 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40776302
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40776302
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40776302
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40776302
http://reyestr.court.gov.ua/Review/37084166
http://reyestr.court.gov.ua/Review/37084166
http://reyestr.court.gov.ua/Review/37084166
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65984668
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65984668
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65984668


кредит»  по
вул.Куліша,46
чоловік  викрав
мобільний
телефон. 

Угода про 
примирення. 

Штраф 850 грн.

25. липень-серпень 2011 

2014 рік

ч.2 ст. 185 КК України — таємне викрадення 
чужого майна (крадіжка), вчинене за 
попередньою змовою групою осіб;

ч.3 ст. 185 КК України — таємне викрадення 
чужого майна (крадіжка) за попередньою 
змовою групою осіб, яке поєднане з 
проникненням у житло.

ТзОВ 
«Зодіак-КБ» 

Чоловік, який 
працював 
охоронцем, і 
два його 
спільники 
викрадали 
речі, заходячи 
на подвір'я і 
користуючись 
відсутністю 
господарів. У 
вироку 
згадується 3 
епізоди — 
один 2011 року
і два у 2014. 
Раз охоронець 
виніс металеву
ємність сам, а 
інші два рази 
діяв зі 
спільниками. 
Металеві речі 
здавали на 
металобрухт.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/39
084910 

Охоронця умовно
засудили на 3 
роки і 3 місяці, а 
його спільників 
на 3 роки, також 
умовно.

26. Лютий-березень 2015

ст. 185 ч.3 КК України — умисні дії, що 
виразились в таємному викраденні чужого 
майна (крадіжка), вчинені повторно, з 
проникненням у житло.

ТОВ «Іберія 
Груп» 

Чоловік чотири
рази скоював 
крадіжки, 
проникав в 
будинки і 
сарай.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/50
481234 

3 роки 
позбавлення волі 
умовно.

27. 27 грудня 2014 

ч. 1 ст.185 КК України —
крадіжка

ТОВ «Івар 
плюс» 

В Києві 
обвинувачений
викрав 
мобільний 
телефон у 
чоловіка, який 
лежав без 
свідомості. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/44
052359 

Штраф 850 грн

28. Жовтень 2017 ТОВ «Інекс» Працюючи 
охоронцем 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/75

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75389501
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75389501
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44052359
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ч. 1 ст.185 КК України —
крадіжка

ТОВ «Інекс», 
та виконуючи 
обов'язки по 
охороні 
території ДП 
«Електроважм
аш» у м. 
Харків, 
чоловык 
знайшов шість 
відрізків  
сталевого 
марки прута і 
перекинув їх 
через паркан за
територію 
підприємства. 
Потім він 
підійшов до 
паркану з 
іншого боку, 
щоб забрати 
відрізки, але 
був 
затриманий 
іншими 
працівниками 
охорони.

389501 

Штраф 850 грн 

29. 08.12.2017 

ч.2 ст.15, ч.1 ст.185 КК України - замах на 
таємне викрадення чужого майна (крадіжка) 

охоронне 
агентство 
«Карабінер»

У в 
приміщенні 
супермаркету 
«Сільпо» в 
Одесі чоловік 
викрав 
настойку, дві 
пачки сиру і 
три банки ікри.
Був 
затриманий на 
виході. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/72
466893 

Штраф 850 грн

30. Серпень 2018 

ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.15 ч.2 ст.185 КК 
України — крадіжка, незакінчений замах на 
таємне викрадення чужого майна (крадіжка), 
вчинене повторно.

ТОВ «Кедр» У Дніпрі в 
магазині 
«Варус-35» 
чоловік 
викрадав 
продукти.  
Протягом 
одного місяця 
він п'ять разів 
обікрав один і 
той же 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/79
493290 

2 роки і 6 місяців
позбавлення волі 
умовно

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79493290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79493290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79493290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72466893
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72466893
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72466893
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75389501


магазин.

31. 06 червня 2014

ч. ст.15, ч.1 ст.185 КК України — замах на 
крадіжку

ТОВ 
«Козацька 
стріла» 

Охоронець 
проник до 
приміщення 
дробарної 
фабрики № 1 
ВАТ 
«Полтавський 
ГЗК», де з 
підвалу таємно
викрав  
шліфувальну 
машинку

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/39
722194 

Штраф 850 грн

32. 4 липня 2015

ч. 2 ст.185 КК України -  викрадення  чужого 
майна, вчиненому повторно, за попередньою 
змовою групою осіб 

ПП 
«Козацька 
Варта» 

Троє чоловіків,
один з яких 
відомий як 
співробітник 
охоронної 
компанії, 
викрали  
чавунну ванну, 
металевий стіл
для 
зварювальних 
робіт, 
металевий 
контейнер для 
сміття і два 
металевих 
лонжерони до 
автомобіля. 
Викрадену 
ванну одразу 
здали на 
металобрухт. 
Один із 
обвиннувачени
х нібито 
запропонував 
двом іншим 
влаштуватися 
на роботу 
охоронцями,ал
е вони не мали 
грошей на 
дорогу, тому 
вкрали майно, 
щоб купити 
проїзні квитки.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/54
963989 

Двох осіб 
засуджено до 2 
років обмеження 
волі, а охоронця 
— 2 років 
позбавлення волі.
Останній мав 
непогашеу 
судимість за 
легке тілесне 
ушкодження.

Водночас суд 
звільнив усіх 
трьох з 
іспитовим 
строком.

Однак 
апеляційний суд 
змінив вирок 
охоронцю на 6 
місяців арешту і 
штраф 1360 грн 
http://reyestr.court
.gov.ua/Review/59
267172 

33. 26.12.2016 ТОВ «Леон» Перебуваючи у
приміщенні

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/63

http://reyestr.court.gov.ua/Review/63662358
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63662358
http://reyestr.court.gov.ua/Review/59267172
http://reyestr.court.gov.ua/Review/59267172
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/54963989
http://reyestr.court.gov.ua/Review/39722194
http://reyestr.court.gov.ua/Review/39722194
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ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185 КК України - закінчений 
замах на таємне викрадення чужого майна 
(крадіжка)

супермаркету
«АТБ»  у  м.
Дніпро,
чоловік
намагався
вкрасти
пляшку  віскі,
горілку  та
лікер.  На
виході  був
затриманий
охороною
магазину.  

662358 

Штраф 1700  грн

34. 22.01.2015 

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Мустанг 
груп» 

Обвинувачени
й вкрав із 
подвір'я 
сусідки 
металевий 
казан і здав 
його на 
металобрухт.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/43
594280 

200 годин 
громадських 
робіт

35. 22 листопада 2018

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка 

ПП «Омега-
Херсон» 

У приміщенні 
бару «Наш» у 
м. Снігурівка 
Миколаївської 
області чоловік
напідпитку 
викрав сумку з 
ноутбуком.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/80
895694 

Штраф 1020 грн.

36. 22.05.2018 

ч. 3 ст.185 КК України -
таємне викрадення чужого майна, поєднане з 
проникненням в житло.

«Ортус-
Групп»

В Одесі 
чоловік 6 разів 
крав з будинків
ліфтові 
гальмові 
котушки. 
Пояснив свої 
дії складним 
матеріальним 
становищем. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/79
373021 

5 років 
позбавлення волі 
умовно

37. 22 вересня 2017 

ст. 15 ч.3 ст. 185 ч.1 КК України - закінчений
замах  на  таємне  викрадення  чужого  майна,
який не було доведено до кінця з причини, що
не залежали від волі особи.

ТОВ 
«Охоронна 
агенція 
«Щит» 

У місті Яготин 
Київської 
області чоловік
намагався 
украсти рибу зі
ставу рибного 
господарства, 
але його 
зупинили 
охоронці 
підприємства. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/70
800673 

Штраф 850 грн

http://reyestr.court.gov.ua/Review/70800673
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70800673
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70800673
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38. 21 жовтня 2006 по 5 січня 2007 року

ч.3 ст. 27 - ч. 3 ст. 185 КК України -

організація таємного викрадення чужого майна
(крадіжки),  вчиненої  за  попередньою  змовою
групою  осіб,  поєднаної  з  проникненням  у
сховище,  яка  завдала  значної  шкоди
поетрпілому

ТОВ «ОЮФ
Едельвейс» 

Двоє 
працівників 
МВС залучили
двох охоронців
«ОЮФ 
Едельвейс» до 
розкрадання 
нафтопродукті
в. «ОЮФ 
Едельвейс» 
охороняло 
трубопроводи 
ВАТ 
«Лисичанськна
фтопродукт». 
Охоронці вину 
визнали.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/67
116321 

3 роки 
позбавлення волі 
умовно.

39. 28.10.2018

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Приватна 
служба 
охорони 
Яструб» 

У м. Збараж 
Тернопільської
області чоловік
викрав 
мобільний 
телефон, що 
виглядав з 
кишені куртки 
потерпілої, яка 
в той момент 
купувала 
газету в кіоску.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/81
010281 

Штраф 850 грн

40. 20.12.2017

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Приватна 
служба 
охорони 
Яструб» 

В магазині в 
смт Крижопіль
Вінницької 
області чоловік
викрав жіночу 
сумку з 
незамкненої 
камери схову.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/76
670235 

Штраф 850 грн.

41. 24.02.2015 

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

Полтавське 
ТОВ 
«Приватна 
служба 
охорони 
Яструб» 

Перебуваючи в
квартирі своєї 
знайомої, 
чоловік в стані 
алкогольного 
сп'яніння вкрав
мобільний 
телефон.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/44
961051 

Штраф 1190 грн

42.  Січень 2019

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Приватна 
служба 
охорони 
Яструб» 

У м.Збараж 
Тернопільської
області 
чоловік, який 
вже мав чотири

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/83
013133 

Штраф 850 грн
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/83013133
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44961051
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44961051
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44961051
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76670235
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76670235
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76670235
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81010281
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81010281
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81010281
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67116321
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67116321
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67116321


судимості, в 
тому числі за 
крадіжки, 
працював в 
охоронній 
фірмі. Цього 
разу викрав 
велосипед.

43. 20.06.2017

ст. 15 ч.2 ст. 185 ч.1 КК України - закінчений 
замах на таємне викрадення майна

«Протек-
секюріті» 

У гіпермаркеті 
«Ашан-Біличі»
в  Києві 
чоловік 
намагався 
викрасти 
продукти.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/68
233948 

Штраф 850 грн

44. 20.04.2014

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТзОВ 
«Секюріті» 

Чоловік, 
перебуваючи в 
квартирі 
потерпілого, 
заволодів 
ноутбуком.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/39
665984 

Штраф 1700 грн

45. 04.03.2015 

ч. 2 ст.185 КК України -
крадіжка за попередньою змовою групою осіб

ТОВ 
«Сірус» 

Охоронець і 
його спільник 
намагалися 
викрасти 
огорожу біля 
лікарні в 
смт.Миропіль 
Житомирської 
області, щоб 
здати на 
металолом 

http://reyestr.court
.gov.  ua/Review/49  
995803 

1 рік позбавлення
волі умовно

46. 02.05.2016

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ «Скат 
центр» 

У м.Козятин 
Вінницької 
області чоловік
в кафе 
скористався 
неуважністю 
відвідувача і 
вкрав зі столу 
мобільний 
телефон.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/64
833156

Штраф 1020 грн 

47. 20.10.2014 

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ «Скат 
центр» 

Чоловік, 
залучивши 
свого 
знайомого, 
намагався 
викрасти сім 
секцій батарей 
з подвір'я 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/42
634831 

Штраф 850 грн
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дитсадка.

48. 27.09.2017 

ст. 27 ч.5, 15 ч.3, 185 ч.2 КК України  -  
пособництво у незакінченому замаху на таємне
викрадення чужого майна, що не було 
закінчено з причин, що не залежали від волі 
осіб

ТОВ «Скіф 
секьюріті 
центр» 

Охоронці 
«МЕТІНВЕСТ 
- Криворізький
ремонтно-
механічний 
завод» 
змовилися 
викрасти 
кольроваий 
маталобрухт, 
намагалися 
винести за 
територію 
підприємства, 
але були 
викриті.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/75
142949 

1 рік і 6 місяців 
позбвлення волі 
умовно.

49. 26-27.11.2018

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ТОВ 
«Служба 
безпеки 
бізнесу» 

Чоловік 
охороняв 
Снігурівську 
колійну 
машинну 
станцію в 
Одеській 
області і 
викрав 
підкладки та 
здав на 
металобрухт. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/82
235412 

Штраф 850 грн

50. 06.06.2017

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 185 КК України - таємне 
викрадення чужого майна групою осіб. 

ТОВ «Союз-
гарантія» 

Чоловік та 
його знайомий 
винесли з 
чужого 
подвір'я два 
металеві листа,
зняті з даху 
будинку.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/70
467523 

2 роки 
позбавлення волі 
умовно

51. 11.07.2017 

ч. 1 ст.185 КК України -
крадіжка

ч.3  ст.357  КК  —  викрадення  паспорту
громадянина України

ТзОВ 
«Титан 
Груп» 

У селі Биків, 
Львівської 
області,  
чоловік у стані
алкогольного 
сп'яніння в 
викав із 
задньої кишені
штанів 
потерпілого 
паспорт, в 
якому були 
також 1550 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/69
514055 

Угода про 
примирення.

Штраф 1020  грн 
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/82235412
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82235412
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82235412
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75142949
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75142949
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75142949


гривень. 

52. 19.02.2018 

ч. 3 ст. 185 КК України — таємне викрадення
чужого  майна  (крадіжка),  поєднане  з
проникненням у житло 

охоронна 
фірма 
«Ультіма» 

У  Сумській
області чоловік
вліз до будинку
і  викрав
килим,  посуд,
картини,
люстри,
годинник.  Речі
склав на сані  і
повіз  додому.
Потім  ще
повернувся  і
забрав  дві
табуретки. 
Чоловік  уже
мав
непогашену
судимість  за
крадіжку,  за
яку  був
покараний
громадськими
роботами.

http://reyestr.court
.gov.  ua/Review/74  
178576 

1 рік і 10 днів 
позбавлення волі.

53. 25.02.2014

ч. 3 ст. 185 КК України —  таємне викрадення
чужого  майна  (крадіжка),  поєднане  з
проникненням у житло 

ТзОВ 
«Феміда 
Інтер» 

Чоловік викрав
ключ від 
квартири і, 
скориставшись
ним, виніс 
золоті 
прикраси. 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/38
475327 

3 роки 
позбавлення волі 
умовно.

54. 14.10.2017 

ст. 15 ч.3 ст. 185 ч.1 КК України - закінчений 
замах на таємне викрадення чужого майна, 
який не було доведено до кінця з причини, що 
не залежали від волі особи.

ПП 
«Шеріф»

В Києві 
чоловік 
намагався 
вийти з 
магазину 
«Новус», не 
заплативши за 
товар.

http://reyestr.court
.gov.  ua/Re  view/71  
794923 

Штраф 1020  грн.

55. 22.10.2017

ст.15 ч.2, 185 ч.1 КК України - закінчений замах
на таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

ПП 
«Шериф»

В Києві 
чоловік 
намагався 
вийти з 
магазину 
«Новус», не 
заплативши за 
продукти.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/70
538157 

Штраф 850 грн.

56. Квітень 2018 ПП «Явір 
2000»

У м. 
Красноград 

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/78

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78065092
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78065092
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70538157
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70538157
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70538157
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71794923
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71794923
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71794923
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71794923
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71794923
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38475327
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38475327
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38475327
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74178576
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74178576
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74178576
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74178576


ч. 2 ст. 185 КК України — крадіжка 

ч.1 ст.263 КК  України — незаконне 
поводження зі зброєю

Харківської 
області чоловік
викрав кабель 
електрозв'язку, 
а також 
підібрав на 
смітнику 
самопал і 
зберігав у себе 

065092 

3 роки 
позбавлення волі 
умовно

 

57. 14.01.2018 

ч. 3 ст. 185 КК України - таємне викрадення 
чужого майна (крадіжка), поєднане з 
проникненням до приміщення. 

ПП «Явір 
2000» 

У м. Карлівка 
Полтавської 
області чоловік
викрав з сараю
балони з газом,
металеві 
каністри, 
самогонний 
апарат та ін. 
Частину майна
встиг продати.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/73
818106 

Штраф 1360 грн.

58. 9 липня 2015 

за ст. 185 ч.2.3 КК України - таємне викрадення
чужого майна вчинене повторно, за 
попередньою змовою групою осіб з 
проникненням у приміщення

ПП «Явір 
2000» 

У Полтавській 
області 
обвинувачений
та його 
спільник 
викрали з 
сараю 17 кг. 
насіння трави, 
а потім ще 
вкрали 
велосипед.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/48
354061  

Чоловіку,  який
працював
охоронцем,  дали
160 годин
громадських
робіт,  а  його
спільнику  -  1700
грн штрафу

59. 4-5.08.2016

ч. 1 та 2 ст.185 КК України — крадіжка і 
крадіжка, вчинена повторно

ТОВ «Явір» У Полтаві 
чоловік, 
перебуваюч в 
гостях, викрав 
із квартири дві 
мобілки, 
бінокль, 
цифровий 
фотоапарат і 
три срібні й 
один золотий 
перстень.

http://reyestr.court
.gov.ua/Review/65
020859 

1 рік та 6 місяців 
позбавлення волі 
умовно

60. 22.11.2016 

ст. 185 ч.3 КК України — таємне викрадення 
чужого майна, вчинене повторно і з 
проникненням у житло.

ТОВ «Явір» У Полтавській 
чоловік проник
в чужу літню 
кухню і викрав
ковбасу, сало, 
фарш і свинячу

http://reyestr.court
.gov.  ua/Review/65  
957356 

3 роки 
позбавлення волі 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65957356
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65957356
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65957356
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65957356
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65020859
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65020859
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65020859
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48354061
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48354061
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48354061
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73818106
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73818106
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73818106
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78065092


печінку. умовно

Ст.186 КК України — грабіж

№ Дата злочину і правова 
кваліфікація

 Фірма Опис злочину Вирок (покарання)

1. 09.12.2012

ч. 2 ст.186 КК України - грабіж, 
поєднаний з насильством, яке не 
є небезпечним для життя чи 
здоров'я потерпілого 

ТОВ «Берег» Знаходячись в  
кафе «Якір» в м. 
Мукачеве 
Закарпатської 
області, чоловік 
розпивав 
алкогольні напої і 
вдарив свого 
товариша кулаком 
в обличчя і забрав 
мобільний телефон

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/38557374 

4 роки позбавлення 
волі, але звільнений з 
іспитовим строком 1 
рік

2. 08.04.2015 

ч.2 ст.186 ККУ —
грабіж, поєднаний з насильством,
яке не є небезпечним для життя 
чи здоров'я потерпілого. 

ПП «Ветто» У  м.Дніпро  троє
чоловіків  у  стані
алкогольного
сп'яніння,  з  яких
один  відомий  як
охоронець,  з
погрозами
насильства
відібрали  у
потерпілого
золотий перстень.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/48701858 

Позбавлення волі на 4
роки і 4 роки і 6 
місяців

3. 18 квітня 2014 

ч.2 ст.186 ККУ — грабіж

ч.2  ст.146  ККУ  —  незконне
позбавлення  волі  людини,
вчинене групою осіб

Фірма 
«Вінницька 
безпека» 

У Києві біля 
Центрального 
залізничного 
вокзалу чоловік, 
працюючи 
охоронцем і маючи
не зняту та 
непогашену 
судимість, із 
невстановленими 
спільниками 
пограбував точку 
продажу 
мобільних 
телефонів. 
Зловмисники 
одягли шапки-
маски і 
застосували 
насильство до 
продавця. 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/40982218 

5 років і 10 днів 
позбавлення волі (суд 
додав невідбуте 
покарання за 
попереднім вироком)

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40982218
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40982218
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48701858
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48701858
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38557374
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38557374


Невстановлена 
особа бризнула 
балончиком 
продавцю в 
обличчя. Того ж 
дня через пігодини
вони пограбували 
ще одну точку 
неподалік. При 
цьому продавця 
вони вивезли на 
будівництво і там, 
погрожуючи 
витягли з кишень 
гроші і телефони. 
Через тиждень та 
сама група в 
шапках-масках 
пограбувала ще 
одну точку з 
мобільними 
телефонами в 
районі 
залізниічного 
вокзалу. Продавця 
кілька разів 
ударили. 
Підсудний вину 
повністю визнав і 
сприяв розкриттю 
злочину. 

4 16.12.2014

ч.2 ст.186 ККУ —
грабіж, поєднаний з насильством,
яке не є небезпечним для життя 
чи здоров'я потерпілого. 

Фірма «Гепард» Троє хлопців, один
з яких відомий як 
працівник 
«Гепарду», з 
погрозами 
відібрали у 
студентів мобілки, 
гроші і шарф.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/44426390 

По 4 роки 
позбавлення волі 
умовно

5 5 квітня 2019 

ч.2 ст.186 ККУ — грабіж із 
застосуванням насильства, що не 
є небезпечним для життя чи 
здоров'я потерпілого 

ТОВ «Івар 
плюс» 

Охоронець та його 
спільник побили 
чоловіка і 
відібрали телефон 
і рюкзак.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/83225375 

6 08.02.2017

ч. 2 ст.186 КК України - грабіж,
поєднаний з насильством, яке не
є  небезпечним  для  життя  чи

«МІБ-Кахова» 

(можлива 
описка, 
правильно - 

У Новій Каховці 
Херсонської 
області чоловік 
через ожеледицю 
впав, зламав ногу і 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/79729020 

2 роки і 6 місяців 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79729020
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79729020
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83225375
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83225375
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44426390
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44426390


здоров'я потерпілого «МІБ-Каховка») втратив свідомість.
Обвинувачений 
скористався цим і 
викрав барсетку, де
були гроші і 
мобільний 
телефон. 

позбавлення волі

7 19.11.2014 

ч. 2 ст.186 КК України - грабіж,
поєднаний з насильством, яке не
є  небезпечним  для  життя  чи
здоров'я потерпілого

ТОВ ОДА 
«Легіон» 

Біля ринку 
«Привоз» у м. 
Одесі, чоловік, 
який відомий як  
працівник 
охоронної фірми, зі
своїм спільником у
стані 
алкгогольного 
сп'яніння ударили 
потерпілого 
гумовим кийком по
голові і забрали 
барсетку з 
грошима і 
документами. 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/42572435 

4 роки позбавлення 
волі умовно

8 Січень 2017

ч.3 ст.186 ККУ - грабіж, 
поєднаний із погрозою 
насильства і проникнненям в 
житло

Охоронне 
агентство 
«Охорона 
сервіс» 

В Харкові чоловік 
зі своїм 
спільником напали 
на сім'ю і 
пограбували 
помешкання

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/73237726 

4 роки позбавлення 
волі умовно

9 08.08.2013

ч.1  ст. 186 КК України — грабіж

ТОВ «СВ-Щит» В Києві на 
літньому 
майданчику 
магазину чоловік 
відкрито викрав 
мобільний 
телефон, 
витягнувши його з 
чохла на ремені 
потерпілого.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/37605555 

Угода про 
примирення. 

850 грн штрафу

10 19.09.2018

ч. 3 ст. 186 КК України — грабіж 
із приникненням у приміщення

ГШР СБ 
«СІРІУС»

Охоронець 
пограбував  
віддлення лотереї 
ТОВ «Смарт 
Лото», у м. Київ, 
бульвар Т. 
Шевченка, 10.  
Обвинувачений 
пригрозив касирці 
балончиком зі 
сльозоточивим 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/80287956 

4 роки позбавлення 
волі, звільнений від 
відбуття покарання з 
іспитовим строком 3 
роки.
Гроші повернуто 
власнику.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80287956
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80287956
http://reyestr.court.gov.ua/Review/37605555
http://reyestr.court.gov.ua/Review/37605555
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73237726
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73237726
http://reyestr.court.gov.ua/Review/42572435
http://reyestr.court.gov.ua/Review/42572435


газом і викрав 36 
890 гривень, 200 
доларів США та 
100 євро. 
Підсудний 
розкаявся і сприяв 
розкриттю 
злочину.

11 25.11.2012

ч. 2 ст.186 КК України - грабіж,
поєднаний з насильством, яке не
є  небезпечним  для  життя  чи
здоров'я потерпілого

ТОВ «Скат 
ПКБ» («Скат 
Підприємство 
комплексної 
безпеки»

На вокзалі 
м.Ніжин і в 
громадських 
місцях в Києві 
чоловік зі своїм 
спільником кілька 
разів викрадали 
мобільні телефони,
гроші та продукти, 
коли власники 
відволікалися або 
застосовуючи до 
них насильство і 
погрози.
Чоловік раніше 
судимий, крім того 
підробив пенсійне 
посвідчення для 
безкоштовного 
проїзду в 
приміських 
електропоїздах.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/42183187 

4 роки і 6 місяців 
позбавлення волі, 
спільнику — 4 роки 
позбавлення волі.

12 09.11.2018

ч. 2 ст.186 КК України - грабіж, 
поєднаний з насильством, яке не 
є небезпечним для життя чи 
здоров'я потерпілого

охоронна фірма 
«Скиф» 

У смт. Антонівка  
Херсонської 
області чоловік, 
який працював в 
охоронній фірмі, та
його спільник 
схопили 
неповнолітнього, 
заламали руку і 
зняли золоту 
обручку.  

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/81253290 

Охоронець мав 
непоашену судимість,
тому отримав 4 роки і
1 місяць позбавлення 
волі. Спільник — 4 
роки умовно.

13 09.04.2016

ч. 2 ст.186 КК України - грабіж,
поєднаний з насильством, яке не
є  небезпечним  для  життя  чи
здоров'я потерпілого

ТОВ «СТЕЛС» На  Чернігівщині
чоловік  в  стані
алкогольного
сп'яніння  відкрито
забрав  у
назнайомця,  який
йшов  по  дорозі,
707 грн 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/62486752 

6 місяців арешту

14 18.06.2014 ПП «Явір 2000» В Києві жінка, яка http://reyestr.court.gov.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40403343
http://reyestr.court.gov.ua/Review/62486752
http://reyestr.court.gov.ua/Review/62486752
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81253290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81253290
http://reyestr.court.gov.ua/Review/42183187
http://reyestr.court.gov.ua/Review/42183187


ч. 2 ст.186 КК України - грабіж,
поєднаний з насильством, яке не
є  небезпечним  для  життя  чи
здоров'я потерпілого

відома як 
охоронець в 
охоронній фірмі, 
прибула вночі до 
потерпілої додому 
і в ході конфлікту 
почала її бити. 
Остання закрилася 
в туалеті. 
Спільниця тим 
часом склала в 
пакет ноутбук, два 
мобільні телефони 
і модем, які вони 
забрали з собою.

ua/Review/40403343 

По 4 роки 
позбавлення волі 
умовно

Ст.187 КК України — розбій

№ Дата злочину і правова 
кваліфікація

 Фірма Опис злочину Вирок (покарання)

1 29.11.2011

ч.3 ст.187 КК України — розбій 
за попередньою змовою групою 
осіб, поєднаний з проникненням 
у житло 

Охоронна фірма
«Аутпост» 

У місті Мукачеве 
Закарпатської 
області двоє осіб, 
один з яких 
працював в 
охоронній фірмі, 
ввірвалися в чужу 
квартиру і 
пограбували 
господаря. У 
вироку написано, 
що чоловік, який 
працював 
охоронцем, 
погрожував 
потерпілому 
ножем, щоб той 
сказав, де гроші.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/38675072 

8  років  і  6  місяців
позбавлення волі

2 Лютий-березень 2013 

ч.4 ст. 187 КК України - напад з 
метою заволодіння чужим 
майном, поєднаним із погрозою 
застосування насильства, 
небезпечного для життя та 
здоров'я особи, яка зазнала 
нападу в особливо великих 
розмірах, вчинений 
організованою групою

ТОВ «Безпека 
та охорона»

(код ЄДРПОУ 
35609275)

Охоронець знаючи,
що  його  компанія
надає  послуги  з
охорони  та
супроводу
перевезення
великих  сум
грошей  ТОВ
«Кліон»  із
Запоріжжя  до
Дніпропетровська,

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/40787154 

Охоронця засудили до
10 років і 6 місяців 
позбавлення волі з 
конфіскацією майна 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40787154
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40787154
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38675072
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38675072
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40403343


залучив групу із  5
осіб  для
розбійного  нападу
і  заволодіння  490
тис.  доларів.
Одним  із
співучасників  став
колишній
працівник
правоохоронного
органу.  Група
використовувала
форменний  одяг,
імітуючи
працівників МВС.

3 14.06.2017
ч. 1 ст. 187 КК України - 
розбій 

«Гермес» Обвинувачений, 
перебуваючи в 
себе вдома зі своїм
знайомим, раптово 
завдав останньому 
декілька ударів  
кулаками в 
обличчя, потім ще 
одягнув  рукавиці 
для рукопашного 
бою і завдав кілька
ударів  по обличчю
і тулубу. Далі узяв 
предмет схожий на
ніж і, погрожуючи,
наказав 
потерпілому 
віддати йому 15 
тис. грн, але той 
пояснив, що не  
має таких коштів і 
запропонував 3 
тис. грн. Ці гроші 
сестра потерпілого
перекинула на 
рахунок 
обвинуваченого. 
Після цього 
хлопець ще 
відібрав у своєї 
жертви рюкзак, 
мобільний та ще 
деякі речі. 
Обвинувачений 
вину визнав і 
розкаявся. 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/70880411 

4 роки позбавлення 
волі, але звільнений з 
іспитовим строком 2 
роки

http://reyestr.court.gov.ua/Review/70880411
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70880411


4 08.02.2015 

ч.3  ст.187  ККУ  —  розбійний
напад

ПП 
«Правозахист» 

У 
м.Красноармійськ 
Донецької області 
неодноразово 
судимий  чоловік з 
револьвером напав 
на продавця 
магазину і змусив 
віддати гроші з 
каси. У тому ж 
місяці викрав 
золотий ланцюжок 
з ювелірного 
магазину. Вихопив 
його у продавця, 
вистрелив з 
пістолета і втік. 
Свої дії пояснював 
тяжким 
матеріальним 
станом.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/65401967 

5 16.07.2015

ч. 1 ст. 187 КК України - 
розбій 

ПП «Січ» Чоловік бризнув в 
обличчя 
потерпілого із 
балончика і зламав
йому руку, 
намагаючись 
вирвати сумку, а 
коли не вийшло, то
втік.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/54829916 

5 років позбавлення 
волі умовно

Ст.190 КК України — шахрайство

№ Дата злочину і правова 
кваліфікація

 Фірма Опис злочину Вирок (покарання)

1. Липень-серпень 2012

ч.3  ст.190  ККУ  —  шахрайське
заволодіння  майном  у  великих
розмірах

Охоронне 
агентство  
«Кодекс» 

Чоловік 
звинувачувався у 
заволодінні 165 
тис. грн під 
виглядом продажу 
дизельного палива,
не маючи намір 
виконувати 
договір. Але суд 
його виправдав за 
відсутністю в його 
діях складу 
злочину.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/54817477

Визнано 
невинуватим. 

2. 22.03.2016 ПП «Сигма-С» У м.Черкаси http://reyestr.court.gov.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58642610
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54817477
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54817477
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54829916
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54829916
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65401967
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65401967


ч.2  ст.190  ККУ  —  шахрайське
заволодіння  майном,  вчинене
повторно

обвинувачений 
познайомився з 
жінками, які  
святкували день 
народження, і 
попросив телефон 
подзвонити, а коли
власниця 
відволіклася, то 
пішов з телефоном
геть.

ua/Review/58642610 

Враховуючи 
непогашену 
судимість, отримав 
всього 1 рік і 7 
місяців позбавлення 
волі

3. 12.05.2015

ч.1  ст.190  ККУ  —  шахрайське
заволодіння чужим майном 

ПП «Явір-2000» В Луцьку чоловік 
приховав факт, що 
працював у 
магазині, і 
привласнив 
допомогу по 
безробіттю в сумі 
992 грн.
Скоїв злочин під 
час непогашеної 
судимості за 
сепаратистські 
заклики, за які 
покарання 
відбуватиме 
окремо.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/70593659  

Штраф 680 грн

 

4. 17.06.2016 

ч.2  ст.190  ККУ  —  шахрайське
заволодіння  майном,  вчинене
повторно.

ТОВ «Явір- 
2000» 

У Полтаві 
неодноразово 
судимий чоловік 
під приводом 
здійснення 
телефонної 
розмови вкрав 
мобілку.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/59214240  

Обмеження волі  на  1
рік,  але  замінено  на
іспитовий строк.

5. 02.04.2015 

ч.1  ст.190  ККУ  —  шахрайське
заволодіння майном

ТОВ «Явір- 
2000» 

У м.Полтава 
чоловік під 
приводом 
здійснення дзвінка,
заволодів 
мобільним 
телефоном.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/44472664 

Штраф 850 грн.

6. 17.04.2017

ч.2  ст.190  ККУ  —  шахрайське
заволодіння  майном,  вчинене
повторно.

ТОВ «Явір» У Харкові раніше 
судимий чоловік 
прийшов у 
ломбард і 
попросив показати 
йому мобілку, а 
взамін дав паспорт 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/67991827 

1 рік і 6 місяців 
позбавлення волі 
умовно.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/67991827
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67991827
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44472664
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44472664
http://reyestr.court.gov.ua/Review/59214240
http://reyestr.court.gov.ua/Review/59214240
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70593659
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70593659
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58642610


на чуже ім'я. Потім
з телефоном 
покинув 
приміщення.

Ст.115 КК України — умисне вбивство

№ Дата злочину і правова 
кваліфікація

 Фірма Опис злочину Вирок (покарання)

1 18.10.2013

ч.1,  ч.2  ст.115  КК  України  —
умисне  вбивство  та  закінчений
замах  на  умисне  вбивство  двох
осіб 

ТОВ «Бар'єр 
Безпека Бізнес»

Охоронець у стані 
афекту і під 
впливом ревнощів 
убив 
співмешканку, з 
якою готувався до 
весілля.
Жінка повідомила, 
що додому прийде 
її знайома і вони 
відпочитватуть і 
вживатимуть 
спиртні напої. 
Вдома він побачив,
як його 
співмшканка з 
невідомим 
чоловіком 
здійснювали 
статевий акт. 
Обвинувачений 
ніжкою від стільця 
побив жінку до 
смерті, а її 
коханцю завдав 
тяжких тілесних 
ушкоджень

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/39408455 

6  років  позбавлення
волі.

Апеляція  змінила
вирок  на  5  років
позбавлення волі.

2 01.10.2016

ч.1 ст.115 КК України — умисне 
вбивство

ТОВ «Вимпел 
СБ12» 

Вночі у кімнаті 
охорони ПАТ 
«Бердичівський 
м'ясокомбінат» 
(Житомирська, 
обл.),  охоронець   
у стані 
алкогольного 
сп'яніння 
посварився з 
жінкою-охоронцем
та    убив її 
металевою ніжкою 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/73927479 

9 років позбавлення 
волі, також стягнуто 
100 тис. грн 
моральної 
компенсації 

Вирок скасовано і 
справу передано на 
новий розгляд

http://reyestr.court.gov.ua/Review/73927479
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73927479
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41152570
http://reyestr.court.gov.ua/Review/39408455
http://reyestr.court.gov.ua/Review/39408455


від стільця. Завдав 
19 ударів. В суді 
вину не визнав, 
казав, що пішов 
спати, а жінку вбив
хтось інший, 
проникнувши на 
завод.

3 25.11.2016 

ч.1 ст.115 КК України — умисне 
вбивство
ч.1 ст.185 КК України — 
крадіжка

«Вікторія-
Безпека» 

Чоловік вживав 
спиртне зі 
знайомою, 
посваришивсь, 
схопив її за шию і 
задушив. Після 
цього привласнив 
її золоті прикраси. 
Труп залишив 
вдома, в квартирі. 
Наступного дня 
перевіз труп на до 
садиби матері і там
закопав. Прикраси 
здав у ломбард.
Обвинувачений 
вину не визнав. 
Стверджував, що 
загибла взяла в 
нього гроші в борг,
тому віддала свої 
прикраси як 
заставу. Далі вони 
роздяглися і 
цілувалися. Потім 
виникла сварка, 
вони лаялися, 
штовхалися жінка 
вдарила його 
обличчю, а він 
узяв її рукою за 
горло і потримав 
кілька хвилин. 
Вона впала, 
почувся хрускіт і 
він зрозумів, що 
жінка померла.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/65545300 

13 років позбавлення 
волі. 

Стягнуто 150 тис. грн 
моральної шкоди 
чоловікові загиблої.

4 27.11.2018

ч.1 ст.115 КК України — умисне 
вбивство

Охоронна фірма
«Зодіак» 

У м.Берегово 
Закарпатської 
області чоловік у 
стані алкогольного 
сп'яніння в ході 
суперечки побив 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/81883042 

10 років позбавлення 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81883042
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81883042
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65545300
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65545300


знайомого 
спочатку пляшкою,
а потім кулаками, 
ногами і, зрештою,
поліном, від чого 
той помер.

волі

Подана апеляція

5 14 серпня 2014 

ч.1 ст.115 КК України — умисне 
вбивство

ТОВ «Інтерлок 
Дніпро» 

У Дніпрі чоловік 
посварився з 
колишньою 
дружиною, з якою 
раніше розлучився,
але проживав 
разом.  
Обвинувачений 
завдав жінці не 
менше восьми 
ударів ножем і 
вона померла.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/41831391 

12 років позбавлення 
волі

6 09.08.2013 

ч.1 ст.115 КК України — умисне 
вбивство

ТОВ «Інтерлок-
Днепр» 

У Дніпрі після 
спільного розпиття
алкоголю чоловік 
завдав знайомому 
не менше трьох 
ножових ударів в 
груди, що призвело
до смерті.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/38669168 

7 років позбавлення 
волі

7 27.04.2014 

ч.1 ст.115 КК України — умивсне
вбивство

ч.1 ст.129 КК України — погроза
вбивством

ТОВ «Служба 
охорони ІРБІС»

В Луганській 
області чоловік на 
ґрунті ревнощів до 
своєї 
співмешканки  
завдав їй не менш, 
ніж два удари 
ножем, від яких 
вона померла.  

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/7783468  2    

7 років позбавлення 
волі

8 14.01.2017 

ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України -
закінчений замах на вбивство

ТОВ «Сучасна 
варта» 

У Полтаві в під'їзді
будинку чоловік 
двічі з пістолета 
вистрелив 
незнайомцю в 
голову. Пояснив, 
що той лаявся, 
перегородив йому 
дорогу і 
замахнувся чимсь 
гострим. Тоді він 
дістав пістолета, 
щоб пригрозити. 
Пістолет 
вистрелив, тому 

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/70631535 

5 років позбавлення 
волі умовно

http://reyestr.court.gov.ua/Review/70631535
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70631535
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77834682
http://reyestr.court.gov.ua/Review/7783468
http://reyestr.court.gov.ua/Review/7783468
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38669168
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38669168
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41831391
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41831391


що потерпілий 
наскочив на нього, 
а він тримав 
палець на 
спусковому гачку.

9 Серпень-жовтень 2000

березень-травень 2001  

ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 та 
п.п.1, 6, 9, 11, 12, 13 ч.2 ст.115 КК
України — організація замаху на 
умисне вбивство з корисливих 
мотивів, на замовлення, 
організованою групою.

КСБ «Грант» Замах на замовне 
вбивство 
президента 
Народної компанії 
«Цемексенерго» і 
вбивство його 
водія. 

Замах на замовне 
вбивство 
директора ТОВ 
Скандинавія» і 
вбивство його 
охоронця. 

Підсудні п'ятеро 
осіб — усі 
працювали в 
охоронній фірмі.

http://reyestr.court.gov.
ua/Review/69840046 

15 років позбавлення 
волі з конфіскацією 
майна, але звільнені 
від відповідальності 
за строками давності

Джерело: Сайт "Судовий репортер" (www.sud-report.org.ua) 

Примітка: назви компаній зазначені так, як вони вказані у вироку суду. Можуть бути 
помилки і неточності в назвах, оскільки їх записують зі слів обвинуваченого і не 
перевіряють, оскільки фірму не притягують до відповідальності. Бувають підприємства з 
однаковими і схожими назвами. Наприклад, різні компанії «Охорона і Безпека»/ «Охорона та 
Безпека», а також різні форми юридичної особи ТОВ/ПП. 

http://www.sud-report.org.ua/?fbclid=IwAR0FIc1fzVeNjgykhTWACMDpbERt72rRytKGxHDMuzDm6d_M813J9USp4Hw
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69840046
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69840046

