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К Л О П О Т А Н Н Я

_______ року вироком __________ мене визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ____ КК
України і призначено покарання у виді _______ строком на ___ роки.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.81 Кримінального кодексу України (далі КК), умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим не менше половини строку
покарання, призначеного судом за кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних
правопорушень, а також за необережний тяжкий злочин

Станом на ______ року я відбув 1/2 строку покарання.

Відповідно до ч.2 ст.81 КК України, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути
застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення.

Відповідно до п.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 26.04.2002 року «Про
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким»,
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання можливі лише після повного та всебічного вивчення даних
про особу засудженого. При умовно-достроковому звільненні від відбування покарання – є доведеність того, що
засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення.

Під час відбування покарання в ____________ я притягувався до дисциплінарної відповідальності за
допущене порушення режиму відбування покарання (порушення локалізації). Відповідно до п. 14 ст. 134 КВК
України, якщо протягом шести місяців з дня відбуття стягнення засуджений не буде підданий новому стягненню,
він визнається таким, що не має стягнення. Отримане мною стягнення погашено у встановленому порядку. Наразі,
я стягнень не маю.

Відбуваючи покарання, я зарекомендував себе з позитивної сторони. Був працевлаштований. За час
знаходження в державній установі _____________, порушень режиму тримання не допустив, до дисциплінарної
відповідальності не притягувався, на профілактичному обліку не перебував. Особисті речі тримав в охайному стані,
норм санітарії дотримувався. Турбувався про власний стан здоров’я. До представників адміністрації відносився
ввічливо, законні вимоги виконував. В середовищі ув’язнених, конфліктних ситуацій не створював. На заходи
профілактичного характеру реагував позитивно. В державній установі _____________, мене характеризують
позитивно. Стягнень не маю. Нетривалий час був працевлаштований в господарчій обслузі. Зараз також
працевлаштований. У взаємовідносинах з іншими засудженими неконфліктний, зі всіма підтримую рівні стосунки.
До майна установи і предметів, якими користуюсь ставлюся бережно. За характером спокійний, врівноважений.
Дотримуюсь правомірних взаємовідносин та ввічливого ставлення до працівників установи. Не допускаю
порушень вимог пожежної безпеки. Утримую своє спальне місце та приліжкову тумбочку в чистоті. У ставленні до
засуджених та адміністрації колонії доброзичливий, тактовний. У ставленні до себе — самокритичний. За
вольовими якостями — цілеспрямований. Стосунки із засудженими негативної спрямованості не підтримую.
Відповідно до статті 123 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі — КВК) приймаю участь у
соціально-виховній роботі. Вину у скоєному злочині визнав повністю, розкаявся.

Таким чином, я відбув ½ частини призначеного мені покарання, сумлінною поведінкою і ставленням до
праці довів, що став на шлях виправлення і вважаю, що вимоги ч.2 ст.81 КК України мною були також виконані за
час відбування покарання.



Крім того, хочу зазначити, що на даний час я перебуваю у шлюбі, маю сім’ю, двох дітей, після звільнення буду
проживати разом з дружиною та маю можливість після звільнення працевлаштуватися.

Виходячи з вищевикладеного, та керуючись ст. 81 КК України, п.2 ч.1 ст.537, ст. 539 КПК України,

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти до розгляду та розглянути подане мною клопотання.
2. В порядку підготовки до розгляду мого клопотання, зобов’язати адміністрацію установи виконання

покарання завчасно надати суду особову справу засудженого __________, _________ року народження, а
також характеристику.

3. Звільнити мене, ___________, __________ року народження, засудженого вироком ________ від _______
року, умовно-достроково.

Додаток:
1) Копія вироку від
2) Копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу;
3) Копії свідоцтв про народження дітей


