Категорія справи
№759/4130/16-к
: Кримінальні справи; Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення; Злочини у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з
них; Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

ун. № 759/4130/16-к
пр. № 1-кп/759/354/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва
в складі: головуючої судді

Домарацької А.В.,

при секретарі

Кононенко І.В.,

з участю прокурора

Вишневської О.Ю.,

захисника

ОСОБА_1,

та обвинуваченої

ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві кримінальне провадження,
внесене до ЄРДР №12016100080001686, відносно обвинуваченої
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уродженки м.Києва, українки, громадянки України, з вищою
освітою, заміжньої, має двох дітей - дочку ОСОБА_3, 2010 року
народження,сина ОСОБА_4, 2015 року народження,
не працюючої, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1
раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч. 2 КК України,встановив:

Обвинувачена ОСОБА_2, у невстановлений слідством час, у невстановленому
слідством місці, у невстановленої слідством особи незаконно придбала у великих розмірах
психотропну речовину - амфетамін та незаконно зберігала її без мети збуту.
Так, обвинувачена ОСОБА_2 17.02.2016 року, приблизно о 23 год. 45 хв., перебуваючи
за адресою м.____ була викрита працівниками поліції, які в правій кишені джинсів, в які
вона була одягнута, виявили та в подальшому вилучили шість поліетиленових пакетиків з
порошкоподібною речовиною всередині та один згорток з фольги з порошкоподібною
речовиною.
Згідно висновку експерта Київського міського НДЕКЦ МВС України № 505х від
25.02.2016 року, встановлено, що у вилученій у обвинуваченої ОСОБА_2 та наданій на
дослідження порошкоподібній речовині світло-рожевого кольору, що знаходиться у шести
безбарвних пакетиках з полімерного матеріалу з пазовими замками та одному згортку з
фольги, виявлено амфетамін, що є психотропною речовиною. Загальна маса 2, 960 г, маса
амфетаміну складає 2,013 г. Амфетамін, згідно Постанови Кабінеу Міністрів України від
06 травня 2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів", "Список № 4 невеликі, великі та особливо великі
розміри психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу" в "Таблиці 2",
являються психотропною речовиною.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою винність в скоєнні
інкримінованого їй складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.309 ч.2 КК
України визнала повністю, щиросердно розкаялась і підтвердила суду обставини скоєння
нею злочину, вказавши на час, місце, спосіб та мету скоєння злочину.
Оскільки обвинувачена ОСОБА_2 свою винність в скоєнні інкримінованого їй складу
злочину визнала повністю та не оспорює фактичні обставини справи, то суд, при
визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показами
обвинуваченої.
Таким чином, суд, дослідивши зібрані по справі докази, приходить до висновку, що
винність обвинуваченої ОСОБА_2 в скоєнні злочину, передбаченого ст.309 ч.2 КК
України, доведена повністю і кваліфікація її дій за ст.309 ч.2 КК України є правильною,
так як вона незаконно придбала та зберігала без мети збуту, у великих розмірах
психотропну речовину- амфетамін.
При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_2, згідно з вимогами ст.ст. 50 та 65
КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину,
який згідно ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості, визнання обвинуваченою
своєї вини, щиросердне розкаяння в скоєному, її відношення до скоєного, те, що вона
раніше не судима, дані про її особу, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей віком
до 7 років, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря
нарколога та психіатра не перебуває, згідно довідки №40 від 30.03.2016 року Міського
лікувально-консультативного центру пройшла лікування з 25.02.2016 року по 16.03.2016
року, діагноз: психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів
(амфетаміни), вживання із шкідливими наслідками, і вважає за необхідне призначити їй
покарання у вигляді позбавлення волі із застосуваням ст. 79 КК України, так як вважає,
що вона може бути виправлена та перевихована без ізоляції від суспільства.
Керуючись ст. ст. 368-371, 373-376, 394, 395 КПК України, суд , -

З А С У Д И В:
ОСОБА_2 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ст.309 ч. 2 КК України та
призначити їй покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.
На підставі ст. 79 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з
випробуванням строком на 2 (два) роки.
В силу ст. 76 КК України зобов"язати засуджену ОСОБА_2 не виїжджати за межі
України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції,
періодично з"являтись на реєстрацію до кримінально- виконавчої інспекції.
Речові докази по справі - шість безбарвних пакетиків з полімерного матеріалу з
пазовими замками та один згорток з фольги, з порошкоподібною речовиною, яка згідно
висновку експерта Київського міського НДЕКЦ МВС України № 505х від 25.02.2016 року
є психотропною речовиною - амфетаміном, загальною масою 2, 960 г, що знаходяться на
зберіганні в камері схову Святошинського УП ГУ Національної поліції України у м.Києві
- знищити.
Стягнути з засудженої ОСОБА_2 судові витрати по справі -вартість проведення
хімічної експертизи № 505х від 25.02.2016 року - 1107 грн. 96 коп. на користь держави.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва протягом 30 днів з дня
його проголошення.
Суддя:

Домарацька А.В.

