
Справа № 752/15408/15-к 

Провадження №: 1-кп/752/839/15 

УХВАЛА 

IMEHEM УКР Аiни 

17.09.2015 року 
Голосii"вський районний суд м. Киева в складi: 

головуючого судд1 

при секретар1 

за участю прокурора 

законного представника 

неповнолiтнього обвинуваченого 

представника служби у справах 

дiтей Голосi1всько1 районно! в м. Киевi 
державно! адм1юстрацi1 

представника вщдшу 

кримiнальноi" мiлiцii" у 

справах дiтей Голосii"вського 

Первушиноi" О.С. 

УстiчЮ.С. 

КозубК.О. 

Денисенко Т.О. 

ТаранаВ.П. 

РУ ГУМВС Украi"ни в м. Киевi Сулiцького 3.0. 
захисника Киченка А.С. 

обвинуваченого Губарева Д.Л. , 

м. Киi"в 

розглянувши у вщкритому судовому засiданнi в примiщеннi суду в м. Киевi . . 
крим1нальне провадження вщносно 

Губарева Данiiла Леонiдовича, 24.08.2000 року народження, уродженця м . 

Ма1<ii"вка Донецько'i областi, громадянина У кра1ни, учня 9 класу Донецького 

республiкансъкого вищого училища олiмпiйського резерву 1м. С. Бубки, 

зареестрованого та проживаючого за адресою: м. Макilвка ДонецькоУ областi, Квартал 

«Северний», 18, кв. 50, ранiше не судимого, 

обвинуваченого у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ст. 
15 ч. 2, 185 ч. 2 КК Укра'iни, -

ВСТАНОВИВ: 

Неповнолiтнiй Губарев Д.Л. та особа, матерiали вiдносно яко'i видiлено в окреме 

провадження за постановою прокурора прокуратури Голосi1вського району м. Киева 

Козуб К.О. вiд 07.07.2015 року, 26.04.2015 року приблизно о 16 год. 30 хв. , 

перебуваючи у торгiвелъному залi магазину «Спортмастер-Укра1на>>, що знаходиться у 

Торгiвельно-розважальному центрi «Океан Плаза», який розташований за адресою: м. 

Ки'iв, вул. Горького, 176, за попередньою змовою мiж собою, скориставшись тим, що 

за Ух дiями нiхто не спостерiгае, взяли з вiшалок магазипу товар, а саме - Губарев Д.Л. 

взяв шорти чоловiчi «Fila» арт. SS 15FLM008FLA вартiстю 900 грн. та сорочку-поло 
чоловiчу арт. IМT4020UT вартiстю 899 грн. , а особа, матерiали вiдносно яко'i видiлено 
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в окреме провадження - футболку чоловiчу арт. AМAS05DVX вартiстю 399 грн., 
плавальнi шорти арт. UМSW40JSS вартiстю 499 грн., штани для хлопчикiв арт. 
IBTP04DМX вартiстю 799 грн., а всього майна на суму 3595 грн., пiсля чого зайшли до 
примiрочноi магазину, де особа, матерiали вiдносно якоi видiлено в о креме 
провадження, за допомогою канцелярських ножиць зрiзала цiнники з вказаного одягу. 

Продовжуючи реалiзовувати свiй злочинний умисел, обвинувачений та особа, 
матерiали вiдносно якоi видiлено в окреме провадження, вдягнули викрадений одяг пiд 
свiй одяг, у який вони були одягнутi, та вийшли з примiрочноi, направившись до 

виходу з магазину. Пройшовши касову зону зазначеного магазину, не заплативши за 

товар, намагалися вийти з примiщення торгiвельноi зали, однак не довели свiй 

злочинний умисел до кiнця з причин, що не залежали вiд 1х волi, оскiльки були . . 
затримаю прац~вниками охорони даного магазину з викраденим товаром. 

Дil Губарева Д.Л. квалiфiкованi органом досудового розслiдування за ст. 15 ч. 2, 
185 ч. 2 КК У краiни як закiнчений замах на таемне викрадення чужого майна -
крадiжка, вчинена за попередньою змовою групою осiб, але не доведена до кiнця з 

причин, що не залежали вiд його волi. 

В ходi розгляду даного кримiнального провадження захисник обвинуваченого 
Губарева Д.Л. - адвокат Киченок А.С. заявив клопотання про закриття кримiнальноГо 

провадження та звiльнення його niдзахисного вiд кримiнальноi вiдповiдальностi на 

пiдставi ст. 48 КК Укра'lни, посилаючись на те, що Губарев Д.Л. вперше вчинив злочин 
середньоi тяжкостi та на час судового розгляду справив судi перестав бути суспiльно 

небезпечною особою, змiнив умови життедiяльностi, якi позитивно i суттево вплинули . . . . . 
на нього i свщчать про те, що в1н не вчинятиме крим1нально караних д1янь в 

майбутньому, на даний час проживае з батьками. 

Прокурор Козуб К.О. не заперечувала проти клопотання захисника 
обвинуваченого Губарева Д.Л. адвоката Киченка А.С. щодо звшьнення 

обвинуваченого вiд кримiнальноi вiдповiдальностi. 

Обвинувачений Губарев Д.Л. , його законний представник - Денисенко Т.О., 

представник Служби у справах дiтей Голосiiвськоi районноi в м. Киевi державно! 

адмiнiстрацii Таран В.П., представник Вiддiлу кримiнальноi мiлiцiI у справах дiтей 

Голосiiвського РУ ГУМВС Украi"ни в м. Киевi - Сулiцький 3.0. пiдтримали 

клопотання захисника про звiльнення Губарева Д.Л. вiд кримiнальноi вiдповiдальностi. 

Згiдно ст. 288 ч. 3 КПК Украiни суд своею ухвалою закривае кримiнальне 
провадження та звiльняе обвинуваченого вiд кримiнальноi вiдповiдальностi у випадку 

встановлення шдстав, передбачених законом У краi"ни про кримiнальну . . . 
вщповщальюсть. 

Згiдно ст. 48 КК Украlни особу, яка вперше вчинила злочин невелико} або 

середньоi тяжкостi, може бути звiльнено вiд кримiнальноi вiдповiдальностi, якщо буде 

визнано, що на час розслiдування або розгляду справи в судi внаслiдок змiни 

обстановки вчинене нею дiяння втратило суспiльну небезпечнiсть або ця особа 

перестала бути суспiльно небезпечною. 

Як було встановлено в судовому засiданнi Губарев Д.Л. щиро розкаявся у 

вчиненнi злочину та шкодуе про вчинене, е учнем 9 класу Донецького 

республiканського вищого училища олiмпiйського резерву iм. С.Бубки, позитивно 
характеризуеться за мiсцем навчання та проживания, ранiше до кримiнальноi та 

адмiнiстративно1 вiдповiдальностi не притягався, на облiках у лiкарiв нарколога та 
психiатра не перебувае, на облiках у Вiддiлi кримiнальноi мiлiцil у справах дiтей 

111111 1111111 111111 11 11111111111111111111111 11111 111 1111 11111111 
*2601*6749931*1*1* 



Голосi1вськоrо РУ ГУМВС Украiни в м. Киевi та Службi у справах дiтей Голосi1всько1 
районноi' в м. Киевi державно! адмiнiстрацiУ не перебувае, на час розrляду 
кримiнальноrо провадження змiнив мiсце проживания, внаслiдок чого знаходиться пiд 
наглядом своУх батькiв, що свiдчить про те, що станом на час розrляду даного 

кримiнального провадження Губарев Д.Л. перестав бути суспiльно небезпечним 

внаслiдок такоУ змiни обстановки навколо нього, що унеможливлюе вчинення ним 
нового злочину. 

На пiдставi викладеного суд надходить до висновку про те, що дане кримiнальне 

провадження слiд закрити, а Губарева Д.Л. - звiльнити вiд кримiнальноУ 

вiдповiдальностi за ст. 15 ч. 2, 185 ч. 2 КК УкраУни. 
Запобiжний захiд Губареву Д.Л. до вступу ухвали в законну силу не обирати. 

Долю речових доказiв слiд вирiшити згiдно вимог ст. 100 КIIК Укра1ни. 
Керуючись ст. 48 КК Укра1ни, ст. ст. 286, 288 ч. 3 КПК Укра1ни, -

УХВАЛИВ: 

Звiльнити Губарева Данiiла Леонiдовича вiд кримiнальноУ вiдповiдальностi за ст. 

15 ч. 2, 185 ч. 2 КК Укра:iни на пiдставi ст. 48 КК Украi'ни у зв'язку зi змiною 

обстановки. 
Кримiнальне провадження по обвинуваченню Губарева Данiiла Леонiдовича у 

вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2, 185 ч. 2 КК 
УкраУни, - закрити. 

Речовi докази: 

- шорти чоловiчi «Fila» арт. SS 15FLM008FLA, сорочку-поло чоловiчу арт. 
IMT4020UТ, футболку чоловiчу арт. AМAS05DVX, штани для хлопчикiв арт. 
IВТРО4DМХ, плавальнi шорти арт. UМSW 40JSS - переданi на вiдповiдальне 

зберirання Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спортмастер-У краУна» -
залишити йому ж за належнiстю; 

- компакт-диск iз записом з камер вiдеоспостережнення магазину «Спортмастер
УкраУна» вiд 26.04.2015 року, який зберiгаеться при матерiалах кримiнального 
провадження (том №1 а.с. 38), -залишити там же. 

У хвала може бути оскаржена до Апеляцiйного cyJJY м. Киева через Голосi1вський 

районний суд м. Киева протягом 7 днiв з дня проголошення. 

Суддя 
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