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  РІШЕННЯ    

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ    

 

      06 грудня 2010 року Червоногвардійський районний суд м. Макіївки Донецької області в складі:  

 

головуючого судді:                Воронкова Д.В.,  

 

при секретарі:                Зуєвій В.М.  

 

     народних засідателів            Ленівцевої В.М., Нікішиної Л.А.    

 

     за участю прокурора            Ручій Е.О.  

 

     лікаря – психіатра                Петрова А.Д.                             

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку окремого провадження заяву 

провадження  лікаря – психіатра Петрова А.Д., головного лікаря КУ «Психіатрична лікарня м. 

Макіївки» Рассказова І.А. про надання дозволу на примусовий психіатричний огляд ОСОБА_1, -      

 

 ВСТАНОВИВ:  

 

 06.12.2010 року до суду звернулися лікар –психіатр Петров А.Д., головний лікар КУ «Психіатрична 

лікарня м. Макіївки» із заявою про надання санкції на примусовий психіатричний огляд ОСОБА_1, в 

якій вказано, що існує достатньо підстав для обґрунтованого припущення про наявність у ОСОБА_1 

тяжкого психічного розладу, в наслідок чого останній вчиняє (виявляє) реальні наміри вчинити дії, що 

являють собою безпосередню небезпеку для нього чи оточуючих.  

 



При дослідженні матеріалів справи судом встановлено наступне.  

 

02.12.2010 року до Головного лікаря КУ «Психіатрична лікарня м. Макіївки» звернулися мешканці 

АДРЕСА_1 зі заявою на ОСОБА_1, в якій вказано, що останній  поводить себе неадекватно,  

безпідставно агресивний, погрожує фізичною розправою, нецензурно висловлюється.  

 

     З аналогічним зверненням звернулася також і дружина ОСОБА_1 – ОСОБА_2  

 

Згідно висновку лікаря-психіатра Петрова А.Д. від 04.12.2010 року існує достатньо підстав для 

обґрунтованого припущення про наявність у ОСОБА_1 тяжкого психічного розладу,    

 

За ст. 11 Закону України „Про психіатричну допомогу ” № 1489 від 22.02.2000 року психіатричний 

огляд проводиться з метою з`ясування: наявності чи відсутності в особи психічного розладу, потреби 

в наданні їй психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид такої допомоги та 

порядок її надання. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-психіатром у примусовому 

порядку за рішенням суду.      

 

Перевіривши матеріали справи, суд вважає, що обставини, викладені в заяві та документах дають 

підстави вважати, що ОСОБА_1 може представляти небезпеку для себе та оточуючих, скоїти 

асоціальні дії, тож заява підлягає задоволенню.      

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 212-215, 279-282 ЦПК України, ст. 11 Закону України “Про 

психіатричну допомогу,—      

 

 ВИРІШИВ:  

 

  Заяву лікаря – психіатра Петрова А.Д., головного лікаря КУ «Психіатрична лікарня м. Макіївки» 

Рассказова І.А.  про надання дозволу на примусовий психіатричний огляд задовольнити та надати 

дозвіл на проведення в приміщенні  КУ «Психіатрична лікарня м. Макіївки» примусового 

психіатричного огляду ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1    

 

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Донецької області шляхом подання апеляційної 

скарги протягом десяти днів з дня його проголошення, а особами, які брали участь у справі, але не 

були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, протягом десяти днів з 

дня отримання копії цього рішення через Червоногвардійський районний суд м. Макіївки.      

 



     Рішення підлягає негайному виконанню.  

 

  Суддя                                  

 

   Народні засідателі:     


