Орган поліції, до якого звертається заявник
__________________________________
(адреса, поштовий індекс)
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U
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Потерпілий: Прізвище, ім’я, по батькові
____________________________________
(адреса, поштовий індекс,
інші засоби зв’язку)
ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)

про кримінальне правопорушення за ст. 187 КК України

Я, громадянин України ______________, _________ року народження, повідомляю
наступне:

.U

A

________ року, приблизно о ________ годині, двоє невідомих мені осіб,
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в районі трамвайної зупинки маршруту
№ _____ «___________» в місті _______, помітили мене, П.І.Б. Потерпілого, у моїх руках
була барсетка.

AW

U

Один із чоловіків підійшов до мене та, як потім виявилось, з метою відволікти мою
увагу, попросив закурити. Відволікши мою увагу, інший чоловік раптово вирвав з моїх
рук барсетку і став тікати.

.U

A

IL

Крім того, до мене було застосоване фізичне насильство та завдано тілесні
ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми у формі струсу головного мозку,
синця волосистої частини голови, закритого осколкового перелому кісток спинки носа,
множинні садна лобної ділянки, синці обох вік з крововиливом під кон’юнктива лівого
ока, садно лівої щічної області, сім саден тулубу, синець лівого плеча, які у своїй
сукупності викликали розлад здоров’я, про що свідчить медичний висновок __________
від ________________.

IL

AW

U

Подолавши мій опір, невідомі особи, в результаті своїх навмисних спільних дій,
заволоділи моїм майном, а саме: барсеткою «_______» вартістю _________гривень;
обручкою з червоного металу вагою ____ грами, вартістю _______ гривень; планшетом
«________» вартістю _____ гривень; картою пам’яті на ____ Гб вартістю _____гривень;
чохлом шкіряним для планшету вартістю _______ гривень; печаткою № ____ «____»;
гаманцем шкіряним вартістю ____ гривень; грошима в сумі ______ гривень; мобільним
телефоном марки «___» з сім-картами операторів «_______» та «_________» вартістю
________ гривень; моїм паспортом громадянина України; довідкою про присвоєння
ідентифікаційного номера платника податків; водійським посвідчення на моє ім’я;
пропуском на територію Південного оперативного командування ВСУ; службовим
посвідченням офіцера ЗСУ на моє ім’я; трьома банківськими пластиковими картками;
ключем на металевому кільці; годинником наручним «__________» вартістю ___________
гривень.

