
№ 1-551/10 

ПОСТАНОВА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

27 травня 2010 р.                                Голосіївський районний суд м. Києва 

в складі : головуючого судді Рибака І.О. 

при секретарі                           Корчук І.О. 

з участю прокурора                Воліка О.І. 

адвоката                                   ОСОБА_1 

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві  кримінальну справу по 

обвинуваченню:    ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, 

українця, освіта вища, одруженого, працюючого: масажист Центральної районної поліклініки 

Голосіївського району м. Києва, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1  раніше не судимого,    

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 184 КК України, -    

ВСТАНОВИВ:    

ОСОБА_2 обвинувачується у тому, він, працюючи відповідно до наказу головного лікаря 

Центральної районної поліклініки Голосіївського району м. Києва №8-к від 22.01.2002 року на посаді 

медичного брата з масажу відділення відновного лікування вказаної поліклініки, знаходиться за 

адресою: м. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 59-А, достовірно знаючи, що надання медичних 

послуг  з масажу не входить до «Переліку платних послуг» затвердженого постанов Кабінету 

Міністрів України №989 від 11.07.2002 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України №1138 від 17.09.1996 року» всупереч вимогам чинного законодавства та ст. 49 Конституції 

України, згідно якої у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога 

надається безоплатно, 11.02.2010 року, приблизно о 11 год. 20 хв., знаходячись в своєму робочому 

кабінету №20 розташованому в приміщенні вищевказаної поліклініки,  після  надання  медичної  

допомоги  ОСОБА_3,  шляхом проведення масажу, став вимагати від останнього оплату за надану 

медичної допомоги в розмірі 50 грн. на придбання медичних препаратів, тобто на користь 

зазначеного медичного закладу. Після чого, ОСОБА_2 цього ж дня, приблизно о 11 год. 25 хв. 

отримав від ОСОБА_3 оплату за надання медичної допомоги в розмірі 50 грн.    

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив діяння, які виразились в незаконній вимозі оплати за надання 

медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров»я, тобто злочин, передбачений ч.1 ст. 

184 КК України.    

До початку судового слідства по даній справі адвокат ОСОБА_2 – ОСОБА_1 надала клопотання 

трудового колективу Центральної районної поліклініки Голосіївського району м. Києва про закриття 

кримінальної справи та передачу ОСОБА_2 на поруки трудового колективу.    

ОСОБА_2 повністю підтримує заявлене клопотання та щиро кається у вчиненому.    

При вирішенні заявленого клопотання суд враховує наступні обставини справи:    

-     -         тяжкість вчиненого підсудним злочину: злочин, передбачений  ч. 1 ст. 184 КК України, 

віднесений кримінальним законом до категорії злочинів невеликої тяжкості;    

 



-     -         особу винного, який за місцем роботи характеризується позитивно,  працює, раніше не 

притягувався до  кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не 

перебуває, щиро розкаявся  у вчиненому.    

           На підставі викладеного суд надходить до висновку про необхідність закриття кримінальної 

справи та передачі ОСОБА_2, винного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 184 КК України, на 

поруки трудового колективу Центральної районної поліклініки Голосіївського району м. Києва,     за 

його клопотанням за умови, що він протягом року з дня передачі на поруки виправдає довіру 

колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського 

порядку.    

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 7-1, 10 КПК України, ст. 44, 47 КК України,-    

ПОСТАНОВИВ:    

Закрити кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, за ч.1 ст. 184 КК України з передачею 

його на поруки трудовому колективу Центральної районної полікліни Голосіївського району м. 

Києва, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 59-А,  за його клопотанням за 

умови, що він протягом року з дня передачі на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься 

від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.    

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без змін – 

підписку про невиїзд з постійного місця проживання.    

Речові докази – грошову купюру номіналом 50 грн., номер АД3588392, поміщену в поліетиленовий 

пакет, що знаходиться на зберіганні в фінансовому секторі Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. 

Києві – повернути потерпілому  ОСОБА_3.          

                  Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський 

районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.    

Суддя      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


