Полонська районна державна адміністрація ~ Прокуратура застерігає бути обачним при випадкових

В умовах сьогодення, люди особливо переймаються життєвою ситуацією, в якій
опинилася та чи інша особа, намагаючись всіляко їй допомогти, при цьому втрачають
обачність та попадають на гачок злодіїв. Така ситуація трапилася в одному з сіл
Полонського району. Так, в березні цього року, у вечірню пору доби житель сусідньої
області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, перебуваючи в одному із
сіл Полонського району зустрів раніше незнайомого місцевого жителя, якому розповів
тяжку історію свого життя, повідомив, що він сирота, випускник дитячого
будинку-інтернату та прямує пішки до одного з сіл Шепетівського району. За таких
обставин, місцевий житель запропонував сироті переночувати у нього, а хлопець не
відмовився. Господарі нагодували гостя та поклали спати. У той час, коли всі жителі
будинку заснули випадковий гість, з шафи однієї з кімнат викрав особисті речі
господарів. Не зупиняючись на цьому, гість зайшов до спальної кімнати, де у той час
спав господар, та з комода викрав його мобільний телефон та з місця події зник.

Таким чином хлопець «віддячив» господарям за наданий притулок. Вранці господарі
виявили відсутність гостя та особистих речей про, що повідомили правоохоронні органи.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального
правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 185 КК України. Правоохоронцями
встановлено, що напередодні указаний громадянин вчинив, ще одну крадіжку мобільного
телефону у жительки м. Полонне. Від так, хлопцеві обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою. На підставі зібраних доказів
Полонським відділом Шепетівської
місцевої прокуратури 25.05.2018 направлено до суду обвинувальний акт відносно
вказаної особи, щодо вчинення ним кримінальних
правопорушення, передбачених ч.2 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна
вчинене повторно).
Санкцією частини другої статті 185 КК України передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк до 5 років.

Прокурор Полонського відділу

Шепетівської місцевої прокуратури

юрист 1 класу О. Сеньков
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