
ПОСТАНОВА 

IMEHEM УКРАIНИ 

Справа № 761/6639/17 
Провадження № 3/761/2175/2017 

31 березня 2017 року суддя Шевченкiвського районного суду м. Киева Мелешак О.В" 

розглянувши матерiали, якi надiйшли вiд управлiння Патрульно'i полiцi'i мiста Киева про 

притягнення до адмiнiстративно'i вiдповiдальностi: 
Фiлinчука Петра Петровича, 23.06.1989 року народження, громадянина Украi'ни , ранiше 

до адм1юстративно'i вiдповiдальностi не притяrувався, проживае за адресою: м. Ки'iв, вул. 

Стиценка, буд. 30, кв.27 
за ч.1 ст.130 Кодексу Украi'ни про адмiнiстративнi правопорушення -

ВСТАНОВИВ: 
Згiдно до протоколу про адмiнiстративне правоnорушення серiя БР № 12021 О, складеного 

iнспектором УПП в м. Кисвi Кобою В .О" Фiлiпчук ПЛ. · звинувачупься у тому, що 

18.02;7017 о 13 год. 15 хв" по вул . М. Гречка, 10 в м. Киевi, керував автомобiлем «Skoda» 
д.н.з. ВК 3043 АК з ознаками наркотичноrо сn'янiння, а саме тремтiння рук, порушена хода, 
зiницi очей не реагують на свiтло. Вiд проходження огляду на стан сп'янiння вiдмовився у 

присутностi двох свiдкiв. Таким чином, Фiлiпчук ПЛ. звинувачупъся у порушеннi п.2.5 
Правил дорожнього руху, защо вiдповiдальнiстъ передбачена ч.1 ст.130 КУпАП. 

В судовому засiданнj Фiлiпчук ПЛ. заперечував свою вину у вчиненнi адмiнiстративного 

правопорушення та пояснив, що вiн не перебував у станi наркотичного сп'янiння, взагалi 

нiколи не вживав наркотичних засобiв, крiм того вказав, що поспiшав на роботу. 
Свiдок Полiщук С.В. показав суду, що спочатку Фiлiпчук вiдмовлявся вiд проходження 

огляду на стан наркотичного сп'янiння, однак пiсля тривалих пояснень вiн погодився пройти 

огляд, однак iнспектором на той момент був складений протокол. 

Свiдок Полiщук О.С. надав суду аналогiчнi показания. 

Суд, заслухавши особистi Фiлiпчука П.П" свiдкiв Полiщука С.В" Полiщука О.С. 
дослiдивши матерiали адмiнiстративно'i справи вважае, що справа пiдлягае закриттю з огляду 

на таке. 

Вiдповiдно до вимоr ст.280 КУпАП, суд при розrлядi справи про адмiнiстративне 

правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено аД~"1iнiстративне правопорушення, 

чи винна дана особа в його вчиненнi, чи пiдлягае вона адмiнiстративнiй вiдповiдальностi , чи 

е обставини , що пом'якшують i обтяжують вiдповiдальнiстъ, чи заподiяно майнову шкоду, чи 

е пiдстави для передачi матерiалiв про адмiнiстративне правопорушення на розгляд 

громадськоi' органiзацi'i, трудового колективу, а також з'ясувати iншi обставини, що мають 

значения для правильного вирiшення справи. 

Так, структура кожного окремого складу адмiнiстративного правопорушення мiстить: 

об'ект правопорушення, об'сктивну сторону, суб'tкт правопорушення i суб'сктивну сторону 
складу правопорушення . Зазначенi ознаки визначаютъ у сукупностi склад адмiнiстративного 

правопорушення. 

Диспозицiя ч.1 ст. 130 КУпАП передбачае вiдповiдалънiсть за керування транспортними 
засобами особами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом 

лiкарських препаратiв, що знижуютъ 'ix увагу та швидкiсть реакцi'i, а також передача 
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керування транспортним засобом особi , яка перебувае в станi такого сп'янiння чи тд 

впливом таких лiкарських препаратiв, а так само вiдмова особи, яка керуе транспортним 

засобом, вiд проходжеиня вiдповiдно до встаноnленого порядку оrляду на стан алкогольного, 

наркотично1 ·0 чи iншого сп'янiння або щодо вживания лiкарських препаратiв, що знижують 

уваrу та швидкiсть peaкui'i. 

Також, статтею 266 КУпАП, особи, якi керують транспортними засобами, рiчковими або 
маломiрними суднами i щодо яких е пiдстави вважати, шо вони перебувають у станi 

алкогольного, нцркотичноrо чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що 

знижують Ух уваrу :та швидкiсть реакцiУ, пiдлягають вiдстороненню вiд керування цимн 

транспортними З(,lсобами . 

Разом з цим , в матерiалах дано'! адмiнiстративно'i справи, вiдсутнi будь-якi вiдомостi щодо 
виконання вимоr вищезг:адано'i статтi, шо приводить суд до висновку про вiдсутнiсть 

достатнiх пiдстав вважати, що Фiлiпчук ПЛ . порушив п.2.5) Правил дорожнього руху . 

3 оrляду на вказане вище, з урахуванням, пояснень свiдкiв Полiщука С.В" Полiщука О.С" 
провадження у справi пiдляrас закриттю на пiдставi п . 1 ч.1 ст.247 КУпАП, за вiдсутнiстю в 

дiях Фiлiпчука П.П. складу адмiнiстративноrо правопорушення , передбаченоrо ч.1 ст.130 

КУпАП. 

На пiдставi викладеногота керуючись ч. 1ст. 1 30, п. 1 ч.1ст.247,251, 252 КУпАП, суддя, -
ПОСТ АН ОВИВ: 

Проваджеf!НЯ по справi про притяrнення до адмi нiстративно'i вiдповiдальностi вiдносно 

Фiлiпчука Петра Петровича на пiдставi п.1 ч.1 · ст.247 КУпАП, закрити , у зв'язку iз 

вiдсутнiстю в йоrо дiях складу адмiнiстративноrо правоnорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 

КУпАП. 

Постанова суддi у справi про адмiнiстративне правопорушення може бути оскаржена до 

Апеляцiй.!fОГО суду м. Киева протягом десяти днiв з дня винесення постанови. 

С.С{ 

С.О. 
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