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19 грудня 2017 року суддя Подiльського районного суду м.КИ€Ва Отвiновсъкий r 1. J ! .. 
розrлянувши матерiали, якi надiйшли вiд Управлiння патрульноУ полiцi·1 в м. Кж:в i 11ро 
11ритяптення до адмiнiстративно'i вiдповiдалъностi: 

Фiлiпчука Петра Петровича, 23.06.1989 року народження, ттроживаючого за адресою: м. 
КиУв, вул. Стеценка, 30, 3 -лiнiя, кв. 70,-

за ст. 124 КУпАП,-

В СТАНОВИВ: 

29 липня 2017 року о 17 год. 40 хв., Фiл i пчук ПЛ. , керуючи автомобiлем "Шкода" .' L/11 ВК 
3043 АК в м . Киевi на Газопровiдна, 7, не вибрав безпечноУ шви;tкостi руху, не дотрима1ю1 

безпечноУ дистанцiУ, в наслiдок чого здiйснив зiткнення з автомобiлсм '·Хюндай'' .u . н . АЛ 9-!87 
КР, що призвело до пошкодження транспортних засобiв, завдавши ~rатсрiальних збиткiв. 

Чюr порушив n. 12.1 ПДР УкраУни, вiдnовiлно до якого пiд час вибору n уста11ов:~ен11х :-~ежах 
безпечноУ швидкостi руху водiй повинен ураховувати дорожню обстановку. а також особтrвостi 

вантажу, що перевозиться, i стан транспортного засобу, щоб мати змогу постiйно контротовал1 
йога рух та безпсчно керувати ним; 

п . 13.1 ПДР УкраУни , вiдповiдно до якого водiй в залежностi в iд швидкостi руху, дорож 1 11"0·1 

обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, i стану тра11спорт1 ю1·0 засобу повнн~1 1 

,~ютримувати безпсчноУ дистанцiУ та безпечного iнтервалу . 

Суд вив~тивши матерiали справи про адмiн iстративне правоnору111ення . вважас. що ш111а 

Фiлiпчук ПЛ., у вчиненнi адмiнiстративного право1юрушення ттерелбачсного ст. 12-t KY111\l I 
дове.:rена та пiдтверджуе:ться даними протоколу про адмiнiстратнвне пранопорушенш1 (а .<.:.1 ). 
данн~1и схеми ДТП (а.с. 17), протоколом оrляду мiсця ДТП (а.с . 12-16), п11сь:-.ювю111 

поясненшr!\1И. 

В11вчивши матерiаJ rи справи, вбачаю R дiях Фiлiпчука ПЛ., склад адмiн iстратнв110 1 ·0 

1 1раво11орушення, псрслбаченого ст. 124 КУrтЛП - гторушення волi ями тра1 1спортних 'Засоб iв 
правил дорожнього руху, що спричинили ттошкодження транспортних засобiв. 

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що винн iсть ФiJ1i 11ч ука ПЛ., у в•1111 1 с1111i 

прапо1юрушення персдбаченого ст.124 КУпАП доведена повнiстю i ni.тrвер.:~.жустьсs1 вс i сю 

сукуnнiстю .:юка:зiв по справi. 
IЗiдповi":пю :\о статтi 247 КУпАП, nровадження в справi про ад!\11н1страп1в11с 

11рюю1юрушення нс може бути розпочато, а розпочате пiдлягаЕ: закри·пю, у внттадку закiн•11:1111я 

строкiв передбачсних статтею 38 КУпАП. 
Як убачаеться з матерiалiв справи про адмiн iстративне право11ору1 11сн ня. Фiлiп1 1ук 11.11. 

очипив адмннстративне правопорушення 29.07.2017 року. тобто строк нaк.11n:tc 11 11s1 
адм iнiстративного стягнсння 3 мiсяцi закiнчився, а то\1у розтточате 11 рова~tження у c1 1 ptшi 

11iдля1·ас закритпо. 

Подmьськ11;, раi1онни>i суд 

м1ста Ки€ва 

Кочубей 17:З8:зs 111111 11 11111 11 1111 111 111111111 111 1111111111111 ll l ll lll l llШ I 11:1 
•2607 '1 !40900!• t• 1· 



1fa11i;tt:тaвi u11ю~аденоrо. керуючисъ ст. 38. ст. 124. 11. 7 ст. 1.п. 291. 19-4 l(Y11ЛI 1.-

П О С Т А Н О В И В: 

Фi11 i11чука Петра Петровича в11знати n~1нни:--1 у вчинен111 a:t:--11111c гр:п 11в1 ю1·0 
nрано 1юру1неншr, 11ередбаченого ст. 124 КУ11АП. 

11ровадження в справi про адыiнiстрапшне правопорушс11ня за ст. 12-4 КУп:\ 11 111.t11oc110 
Фi.1iп1 1yi.:a Петра l Iстровича у зв'язку з закiнчення:-.1 t:трокiв нак:~а.:~с11ш1 а:t:-- 1i 11iстр;п 11в1101\) 

CTЯГl lCH HSI - закр11т11 . 

Тlсктанова cy:i;ti у справах про адмiпiстративнс правопорушс1111я на611рас ·зш\011 11 0·1· с1 1 .111 11i1.: .1 я 

закi11чс11ня строку оскарження (внесения no;taнюr прокурора) пic'i 1 юстано1ш. 

l loc r·анова 1ю с11равi про адl\1iнiстративне 11раnо1юрушення :-.южс бут11оt.:к.1ржс11а1 1рtн\урор\)\! 

у вн 11 аJщах. 1 1 срс1tбачених ч . 5 ст . 7 КУ1 1Лl 1, особою. щодо яко·~' ·1·1· 1т11ссс11 0. ~1 1\11\~)Ж 1 1 ~>1 1.:p11 i. 11 1 \1 

1 1роп1 1 ·0 \1 :tссяп1 :t 1 1 1в з .,:,(НЯ вп11есення поста11ов11. 

Скарга. подшr11я прокурора подаються до вiдповiдного aпc:1я1tii1нoro cy;ty 11cpc·J \ti<.:1tcв11il 

Пол.1111,\1)к"1 71 ра;,0,,,,,1;, су1 

t""ICI 11 1\:Н.Uс! 
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