Орган поліції, до якого звертається заявник
_________________________
(адреса, поштовий індекс)
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Потерпілий: Прізвище, ім’я, по батькові
________________________
(адреса, поштовий індекс,
інші засоби зв’язку)

ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)
про кримінальне правопорушення за ст. ст. 191 та 358 КК України

ТОВ «_______________» здійснює свою діяльність з __________ року. Основним
видом діяльності є ______________________________.

AW

U

.U

A

____________ року П.І.Б. Підозрюваного, будучи службовою особою, маючи
злочинний намір, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «____________», котрі
мали надійти на рахунок даного підприємства за продаж автомобіля, діючи з особистих
корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у порушення вимог
посадової інструкції, порядку розрахунку з клієнтами, затвердженого ТОВ
«___________», та договору купівлі-продажу автомобіля, отримав від ______П.І.Б.
_______ готівкою, що є не допустимим, грошові кошти в сумі __________ доларів США,
(що згідно з курсом НБУ на ____________ року складає ____________ грн) за продаж
автомобілів ТОВ «____________», а саме _________________, № кузова
НОМЕР_________, відповідно до договору №________ від ___________ року, про що
П.І.Б. _______ власноручно складено розписку.

IL

Відповідно до затвердженого реєстру цін на автомобілі, які станом на
____________ року відповідали: на ______________ із вищезазначеним номером кузову ‒
_________ грн, про що П.І.Б., перебуваючи на посаді менеджера зі збуту, достеменно знав.

IL
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U

.U

A

____________ року П.І.Б. Підозрюваного, дотримуючись свого плану,
спрямованого на розтрату майна ТОВ «_______________», не маючи повноважень діяти
від імені ТОВ «____________», а саме директора ___ П.І.Б. ________, та одноособово
укладати договори купівлі-продажу, уклав зі П.І.Б._1 Договір купівлі-продажу
№__________від __________ року транспортного засобу ___________ із вищезазначеним
номером кузову, вніс до договору недостовірну інформацію щодо вартості автомобіля,
вказавши ціну у розмірі _______________грн, незважаючи на те, що згідно з реєстром цін,
які діяли на _________ року, ціна на автомобіль ________________ становила
___________ грн, і проставив підписи на Договорі купівлі продажу №_______ від
___________ року в графі «директор» та «виконавець».
За таких обставин П.І.Б. Підозрюваного вчинив кримінальне правопорушення,
передбачене частиною першою ст. 358 КК України, ‒ підроблення офіційного документа,
який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право
видавати чи посвідчувати такі документи.
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Продовжуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ТОВ
«___________», П.І.Б. Підозрюваного після отримання грошових коштів від П.І.Б.,
_______ року видає останньому підроблену видаткову накладну № ____________ від
_________ про те, що П.І.Б. вніс грошові кошти в сумі ____________ грн на рахунок ТОВ
«__________», чим ввів в оману П.І.Б._1, оскільки насправді грошові кошти за
зарезервований покупцем автомобіль _______________ П.І.Б. Підозрюваного внесено не
було.
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Продовжуючи злочин, спрямований на розтрату майна ТОВ «___________», а саме
автомобіля __________________ № кузова __________, П.І.Б. Підозрюваного, достовірно
знаючи, що грошові кошти в повному обсязі за автомобіль _______________ із
вищезазначеним номером кузову до ТОВ «__________» не надійшли, шляхом
зловживання службовим становищем, ___________ року виписав довідку-рахунок серії
_____ №_________ на ім’я П.І.Б._1 про продаж останньому автомобіля ______________ із
вищезазначеним номером кузову за ___________ грн, хоча насправді П.І.Б. від імені П.І.Б.
за цей автомобіль було сплачено: _________ року ‒ _______ грн, ____________ року ‒
_________грн та _____________ року ‒ ___________ грн, що у загальній сумі становить
_________ грн, відповідно до договором купівлі-продажу автомобіля № _____________
від _____________ .

