
 

Справа № 200/20424/18 

Провадження №3/200/5188/18 

П О С Т А Н О В А 

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И 

30 січня 2019 року суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Єлісєєва 

Т.Ю., розглянувши справу про адміністративне правопорушення, що надійшла з Відділу 

адміністративної практики Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції в 

Дніпропетровській області, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, 

ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, не працюючого, мешкає за адресою: м.Дніпро, вул. 

Перемоги, 88, за ч.1 ст. 130 КУпАП, - 

В С Т А Н О В И В: 

Відповідно протоколу про адміністративне правопорушення Серії БД №168912 від 

19.12.2018 р. водій ОСОБА_1, 19.12.2018 року о 00 год. 10 хв., в м.Дніпрі по Запорізькому шосе, 

60, керував автомобілем НОМЕР_1 з ознаками алкогольного сп’яніння (розширені зіниці очей, 

почервоніння очей), від проходження медичного огляду на стан сп’яніння у встановленому 

законом порядку відмовився в присутності двох свідків, чим адміністративне правопорушення, 

передбачене ч. 1ст. 130 КУпАП. 

В суді адвокат ОСОБА_1 вину не визнав, зазначив, що поліцейськими порушено процедуру 

освідування особи на стан сп’яніння та не запропоновано пройти медичний огляд на стан 

сп’яніння в медичному закладі, де б водій ОСОБА_1 мав відмовитись від такого проходження. 

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 130 КУпАП України. 

Судом встановлено, що, відповідно рапорту, складеного інспектором УПП ОСОБА_2 

зазначено, що водій ОСОБА_1 в темну пору доби не ввімкнув ближнє світло фар, але протоколу, 

складеного за зазначене правопорушення, в матеріалах даної адміністративної справи немає. 

Тобто зупинка автомобіля під керуванням ОСОБА_1 не є підтвердженою, що суперечить 

положенням ЗУ «Про національну поліцію» та положенням Інструкції про порядок виявлення у 

водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 

затвердженої Наказом Міністерства Внутрішніх Справ України та Міністерством охорони 

здоров’я України від 09.11.2015 року №1452/735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.11.2015 року за №1413/27858 3. 

З матеріалів адміністративної справи взагалі не вбачається, що ОСОБА_1 причетний до 

будь-якого іншого правопорушення, в наслідок чого його було зупинено та було запропоновано 

пройти такий огляд. 

Відповідно до положень 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. Адміністративна 
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відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за 

своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 

Відповідно до ч.1ст.130 КУпАП, керування транспортними засобами особами в стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, 

яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само 

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого 

порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

Відповідно до п.2.5ПДР України, 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. 

Відповідно до положень ст. 266 КУпАП, особи, які керують транспортними засобами, 

річковими або маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 

що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими 

транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та оглядові на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції. Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних 

засобів поліцейським у присутності двох свідків. У разі незгоди водія (судноводія) на проведення 

огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, поліцейським з 

використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд 

проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається 

право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, 

затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення 

огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах 

забороняється. Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, 

здійснюється в закладах охорони здоров’я не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав 

для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами 

огляду проводиться в присутності поліцейського. Кожний випадок огляду осіб на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я реєструється 

в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в 

галузі охорони здоров’я. 

Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, 

проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним. Направлення особи для 

огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, і проведення такого 

огляду здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до п.12 Розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних 

засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої Наказом 

Міністерства Внутрішніх Справ України та Міністерством охорони здоров’я України від 
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09.11.2015 року №1452/735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 року 

за №1413/27858 3, у разі наявності підстав вважати, що водій транспортного засобу перебуває у 

стані наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують 

увагу та швидкість реакції, згідно з ознаками, визначеними в пункті 4розділу I цієї Інструкції, 

поліцейський направляє цю особу до найближчого закладу охорони здоров’я. 

Відповідно до п.8 Розділу ІІ Інструкції, форма направлення на огляд водія транспортного 

засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 

наведена в додатку 1 до цієї Інструкції. 

Аналіз вищевказаних нормативних актів свідчить про те, що оформлення працівниками 

поліції направлення на медичний огляд до відповідного закладу охорони здоров’я у випадку 

відмови водія від проведення огляду з метою виявлення стану сп’яніння на місці зупинення 

транспортного засобу або незгоди з його результатами відповідно до встановленого порядкує 

обов’язковим. Якщо після оформлення направлення, водій транспортного засобу відмовляється 

від проведення медичного огляду і в закладі охорони здоров’я, поліцейський в присутності двох 

свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки 

сп’яніння і дії водія щодо ухилення від огляду. 

З огляду на викладене, вважаю, що матеріали даної адміністративної справи не містять ані 

доказів, що ОСОБА_1 було зупинено за відповідне порушення ПДР України, ані доказів 

належного оформлення направлення на проходження щодо виявлення сп’яніння у нього, з чого 

слід зробити висновок, що провина ОСОБА_1 матеріалами адміністративної справи не доведена 

та притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1ст.130 КУпАП України 

безпідставне. 

За таких обставин немає підстав вважати доведеним, що в діях ОСОБА_1 є склад 

адміністративного правопорушення, що передбачене ч. 1ст. 130 КУпАП, тому справа підлягає 

закриттю. 

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.283,284п.1Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, - 

П О С Т А Н О В И В: 

Справу про адміністративне правопорушення відносноОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1закрити 

за відсутністю в його діяннях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст. 

130 КУпАП. 

Постанову може бути оскаржено в апеляційному порядку, скаргу може бути подано 

протягом десяти днів з дня винесення постанови до Апеляційного суду Дніпропетровської 

області через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська. В разі пропуску зазначеного 

строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути 

поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. 

Суддя Т.Ю. Єлісєєва 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_21/ed_2018_07_11/pravo1/KP011306.html?pravo=1#21
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_982897/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#982897
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_982897/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#982897
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3079/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#3079
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3087/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#3087
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3087/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#3087
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3087/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#3087
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_982897/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#982897
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_982897/ed_2019_01_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#982897

