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Категорія справи № 205/4157/22: Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019);
Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку;
Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість реакції.
Надіслано судом: 29.08.2022. Зареєстровано: 29.08.2022. Оприлюднено: 30.08.2022.
Дата набрання законної сили: 26.09.2022
Номер судового провадження: 3/205/2204/22

17.08.2022 Єдиний унікальний номер 205/4157/22

У К Р А Ї Н А

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, м. Дніпро, вул. Коробова, 6

205/4157/22

3/205/2204/22

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Дніпро

Суддя Ленінськогорайонного судум.Дніпропетровська -Нощенко І.С., розглянувши адміністративний
матеріал у відношенні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, ІПН НОМЕР_1 ,
тимчасово не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який притягується до адміністративної
відповідальності за ч.1 ст.130 КУпАП,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 , 26 червня 2022 року, об 11 годині 00 хвилин, в м.Дніпро, по вул. Нарвська 286, керував
автомобілем «Audi A4», р\н НОМЕР_2 , з явними ознаками наркотичного сп`яніння (зіниці очей не
реагують на світло, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук) та від проходження в
установленому законом порядку огляду для встановлення стану наркотичного сп`яніння відмовився,
чим порушив п.2.5 Правил дорожнього руху України.

В судове засідання ОСОБА_1 та його захисник адвокат Добринь Я.О. не з`явилися, надали до суду
заяву про розгляд справи без їх участі. Також подали до суду клопотання про закриття провадження у
справі в порядку ч. 1 ст. 247 КУпАП.

Дослідивши матеріали справи та подане клопотання, суддя приходить до висновку про доведеність
вини ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, з
огляду на наступне.

Відповідно до ст.9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок,
власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено
адміністративну відповідальність.
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Відповідно до ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які
фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює
наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються
протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта.

Згідно ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом і правосвідомістю.

Пунктом 2.5 ПДР України передбачено, що водій повинен на вимогу поліцейського пройти в
установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи
іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.130 КУпАП,
повністю підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, які є належними та
допустимими, а саме:

- відомостями з протоколу про адміністративне правопорушення серії ААБ № 303836 від 08.10.2021
відповідно до якого ОСОБА_1 відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп`яніння у
встановленому законом порядку;

- рапортом поліцейського 2 взводу 4 роти 3 батальйону УПП в Дніпропетровській області, відповідно
до якого, під час патрулювання 26.06.2022 року, приблизно о 11 годині 00 хвилин, було зупинено
автомобіль «Audi A4», р\н НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_1 , який мав ознаки
наркотичного сп`яніння, а саме зіниці очей не реагували на світло, виражене тремтіння пальців рук,
поведінка не відповідала обстановці та який на законну вимогу поліцейських пройти огляд на
встановлення стану наркотичного сп`яніння у встановленому законом порядку відмовився;

- відеозаписом відеокамери з нагрудних відео реєстраторів інспекторів Управління патрульної поліції з
яких вбачається, що водій ОСОБА_1 при спілкуванні з патрульними поліцейськими особисто
підтвердив, що вночі він вживав наркотичні засоби, однак на пропозицію патрульних поліцейських
пройти у встановленому законом порядку медичний огляду на стан наркотичного сп`яніння в
медичному закладі відмовився.

За таких обставин дії ОСОБА_1 вірно кваліфіковані за ч.1ст.130 КУпАП, як керування транспортним
засобом в стані наркотичного сп`яніння.

Відповідно до ч. 1ст.284 КУпАПпо справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова
особа) виносить одну з таких постанов:

1)про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбаченихстаттею 24-1 цього Кодексу;

3) про закриття справи.

Оскільки під час розгляду справи встановлена вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного
правопорушення і останній підлягає адміністративній відповідальності, по справі необхідно винести
постанову, передбачену п. 1) ч. 1ст. 284 КУпАП, а саме: про накладення адміністративного стягнення.

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, дані про особу ОСОБА_1 , ступінь його вини,
відсутність обставин, що пом`якшують або обтяжують його відповідальність, те, що    ОСОБА_1 не
спростував факти, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення та не надав суду
відомостей, про оскарження обставин адміністративного правопорушення та кваліфікацію його дій,
вважаю за необхідне накласти йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу з позбавленням права
керування транспортними засобами.
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На підставі викладеного та керуючись ст.ст.283,284,299 КУпАП,п.5 ч.2ст. 4 ЗУ «Про судовий
збір»,суддя

П О С Т А Н О В И В :

Визнати винуватим ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні адміністративного правопорушення,
передбаченого ч.1ст.130КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі
1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять
тисяч) грн. в дохід держави, зпозбавленням права керування транспортними засобамина строк1 (один)
рік.

На підставіст. 40-1 КУпАПстягнути з ОСОБА_1 , на користь держави судовий збір в сумі 496
(чотириста дев`яносто шість) гривень 20 копійок.

Постанова судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Постанова
судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до
адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його
представником протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, подається до
Дніпровського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя І.С. Нощенко


