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,щепартаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiт н
Галини Павалюк вiд 27.07.202|, надас копiю наказу департаменту
з2lоров'я облдержадмiнiстрацii вiд Iз.05.2021 Jф245-о,,ПРо
Hi}K€l-Зy департаМентУ охорони здоров'я вiд 10 березня 20lб року
дOдатком 2 та копiю наказу департаменту охорони
о(5лдержадмiнiстрацiТ вiд |4.|2.2Ol8 JФ764-o ,,Про внесення змiн
департаменту охорони здоров'я вiд 10 березня 201,6 року Ns 136'' з вiд
дOдаткOм у якому мiстяться вiдомостi про перелiк закладiв охорони
яI(им надано право проведення огляду на с:ган сп'янiння водiТв, (нак
в]pатив чиннiсть на пiдставi наказу департаменту охорони
облдержадмiнiстрацii вiд 24.06.2О00 JФ 477-о).

Щr;эдаток на 8 арк.

Щlлректор департаменту
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕ,РЖАВНА АДМIНIСТР

дЕпА.ртАмЕнт ()хорони здоров,я

13.95.202I

нАкАз

Ухгород

*Про вIlесешня ,М" до }IaKшy
департамепту охорони здоров'я
вlд 10 березшп 2016 року М 136-о

_ Враховуючи завершення адмitлiстрlативно-територiальноi
YKpaTHi та Закарпатсь,кiй областi зо}(рема та з метою
дотримання Кодексу Украiни шро адмiнiстративнi правоп
вiд 07.12.1984 м 8073-Х (зi змiнами, внесенrr".riд"о iз Законами
Законiв Украiни вiд 02.07. 2015 .hlb 580-VIII ,,Про Нацiонаrrьну(зi змiнами, внесеними згiдно iз Законами Украiни), Вiд 3
N9 3353-хII ,,Про лорожнiй рух" (зi змiнами, внесеними згiдно iз ]

Украiни), вiд 15.а2.1995 Ng 62/95/вР,,Про заходи протидii незакон
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та злс
ними" (зi змiнами, внесеними згiдно iз Законами Украiни), пl
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд |7.|2.20а8 Jф 1103 ,,Про ,ur".
порядку направлення водiiъ транспортних засобiв для проведекня
метою виrIвленЕJI станУ алкоголЬного, наркотичного чи iншого сп'l
перебування пiд .впливом лiкарських пlrепаратiв, що знижують
швидкiсть реакцii, i rryоведення т€кого огляду'' та сrriль"о.о
мвС УкраiнИ та МоЗ Украiни вiд 09.11.2015 хgtц5Z/t35 ,,Про затвgi
IнструкцiТ про порядок виявлення У водiiъ транспортних
,lJIкогольного, наркотнчного чи iншого сп'янiння або
впливоМ лiкарських препаратiв, що зних(ують уваry та швидкiсть
беручи д0 уваги. рiшеl*ня органiв мiсцевого самоврядування,
вiдповiдними оесiями щодо змiни власникiв комунальних нек
пiдприемств сфери охорони здоров'я областi, та врaD(овуючи, що
водiIв транспортних засобiв на ознаки алкогольного, наркотичного
сп'янiння або перебування пiд впливом лiкарських np*napuriB, що
уваry та швидкiсть реакцii, i надалi не вхомть у пакети медичних
за якими Нацiональна С"пужба Здоров'я Украiни здiйсню€ оплату н
медичних пOслуг,

НАКАЗУЮ:

l. Внеоти змiни до ffодатку 2 ,,Перелiк закладiв охорOни
яким надасться право проведення огляду на стан сп'янiння водiiъ
департаh{енту охорони здоров'я вiд 10.03.2016 }lb 1зб ,,ПРо

JФ 245_ - р

цlин



виконання сумiснOго наказу мвс Укрirrни' моз Украiни вiд 01
J& |4521735 ,,Про затвердЖення lHcTpyKuii про порядок виявJIення
транспортних засобiв оз.нак алкOгольног0, наркотичного чи iншого
або перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знюкують
швидкiсть реакцiiП', виклавши його у новiй редакцii, що додч*".",2. ВважаТи таким, що втратив чиннiсть наказ
здоров'я вiд 24.06.2020 }lb 477-о ,,Про внесення змiн
охорони здоров'я вiд 10 березня 2arc рOку NЬ 136*о'

.t\.20
у
,



До,tаток 2
до шакшу вiд l5.05.2020

Перелiк закладiв охорони здоров'я,
якпм шадsеться право проведення огляду на стан спrянiння

245-о

Повна назва лiкува.льнrr-lrрофiлактцчного
закладу

.ýерегiвський район
пiдприемство,,Берегiвська лiкарн"
iMeHi Бертолона JIiHHepa БерегiвсЙоi
мiськоi ради Закарпатськоi областi''

9а202,
Закарпатська
м. Берегове,

Комунальке нЙЙБцitне
пlдприемство ,,Виноградiвська
районна лiкарня'' Виногрqдiвськоi
MicbKoT реди Закарпатськоi областi

90300,
Закарпатська
м. Виноградiв,

Мl,ка.liвськи* раВон Колtунальне
пiдприемство

некомерцiйне
,,Мукачiвська

центраJIьна районна лiкарня'' 89600,
3акарпатчька
м. Мукачево,
вул. Пирогсlв4 8-
(прuйммьuе вiёdiл
м, Мукачево,

(полiшtiнiчне вiddiл

пlдприемство ,,Свалявська MiobKa
лiкарня" СвалявськоТ MicbKoi р4ди
Закарпатськоi областi

89300,
Закарпатсъка
м. Свалявао

Комунальlле -]екойffi
пiдприемство ,,воловецька
центральна лiкарня Воловецькоi
селищgоi р&диП'

89l00,
Закарпатська
смт Воловець,

JРахiвський район Комунапьне --lББilffiйне
пiдприемство o,paxiBcbka районна
лiкарня" PaxiBcbKoi MicbKoi р4ди 90600,

Закарпатська
м. PaxiB,

Карпатська lКомунапьне - 
"ЙЙБцiИБпiдприемство ,,Ясiнянська MicbKa

лiкарня" Ясiнянськоi селlлщвоi ради 90630,
Закарпатська
смт. Ясiня,

Jф
п/ц I}айон мiсц,езнахrl

лiкl,вально-lrроr|
:lякляl

1
код ЕДРtIоУ: )I992d:]l(

асть,

.)

код ЕДРПQУ:

lcTb,

,,

код ЕДРПоУ: ( 199283 1

lcTb,

5
чня)

1,29,
чня,

ýадlдРпOУ: 0 992бs:ji

асть,

)1
код ЕДРПOУ: 0

lз
|92624,,

ТЬ,

код ЕДРПоУ:34 i05426

ГЬ,

>.25
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Комунальне некомерцiй;;
пiдприемство ,,Великобичкiвська
MicbKa лiкарня" ВеллrкобичкiвськоТ
селищноi ради

щод ЕДРЦоУ:

906 t 5,

Закарпатська обl
смт Великпfi Би.
вул. Гпчшевсько

lcтb,
ciB,
о.76

4 Тячiвський район Комунальне некомерчiйне
пiд,присмство ,,Тячiвська
консуJlьта,гивна полiклiнiка"
Тяч:iвськоi мiськоi , ради
Закарпатськоi облirстi

tсод ЕДРПоУ: 71997!i,:5

90500,
Закарпатська об.г
ll,'Гячiв.
вул. Голлоlui, l

lс,гь,

Комуна.пьне некомерцirне
пiдприемство ,,Тячiвська районна
лiкарня" Тячiвськоi MicbKoi р&ди
3акарпатськоi областi

Kolt ЕДРПоУ: ( 199268!а

1сть,

48

90500,
Закарпатська обл
м. Тячiв,
вчл, Неоесенськд

э Хустсr,кийl район Колryнальне некомерцiйне
пiдlrриспrство ,,Лiкувально-
профiлактична устанOва Мiжгiрська
райrэнна лiкарltя Мiжгiрськоi
селllщноi ради Закарпатськоi
областi"

!LшLЕДIЦоУ;4 3218ýI:l!

90000,
3акарпатська обл
смт. Мiжгiр'я,
вул. Возз'еднаннл 4

KoMyllMbвe некомерчiйне
пiдприемство ,,Iрш&вська MicbKa
лiкарняОО Iршавськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi

код ЕДtIIОУ:0

90100, Заlсарпатсl
область,
м. Iршава"
вул. Комаровц Iб

99258],,

tа

Комунальне некомерцiйfiе
пiдприемство'Хустська центраJIьна
лiкарня iMeHi Вiцинського остапа
Петровича" XycTcbKoi мiськоi р4ди

код ЕДРП()У:4 22t70.1i

90400, Закврпатс
область,
м. Хуст,
вул. I.Франка. I l

(а.

6 Ужгородський район
та bl. Ужгород

Комунальне неком9рцiйне
пiдприемство ,,Закарпатський
обласяиfi медичций центр психiчного
здоров|я та медицини залежностеЙ"
ЗакарпатськоТ обласноi рали

код !]ДРП()У;0 29457,|

88020, Закарпатсь
облtlсть,
м. Уrкrород,
вул. Сергiя Маrтл

в

la,4a

35832tl7
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ме1ою заСrsзrrе.леин.}t дOlриман}lя Кодексу Украiни

а;lмiпiсr:ративrri правоt1gруше}t}{я Bi;t 1 гр},дня l984 року N9 8073-

зlч{iлtами, *r,*.*п"rи згiдно iз Законамлt,), Заколriв УкраТ}lи Bi,x 2 липня

року Nl 580-Vlll ,,t lpcl },,lацiоlлzutьиу гlo;liriiro'_1Iз.,1Ii,пly:: ,ly1.1l]],1} 
1ll,

ý;;;;;;;i,""iu ,о 
'epl]Hrl 

l99з року Лi: 3j5]-Хlt ,,[1РО ДОР'ОХСНiЙ РУХ

змiнами, tsljесениtчl" ,riдrrо iз l]aKor1aMll), Bi;,t tr 5 лкlтого l995 року Ns 6219

,,Гiро заходи про,rидiТ шe:]aK:CI}{l{()My tlбiгу, нарк(),l,иt{лtих засобiв, психот:ро

p*uo*"" i гrрекурсорliв ,га зJIOI]}кива}{}{}tr }tl"lMlt" (Iз '-l11i]:.:.:i:--1;:1;1;
i, 

';;;;,;--i,l,-"',,,,.,r*"oou 
Il.tcr.attclBl.r Itабirlе'Г1' MiHic'ГPirl УКРаТНИ

I7,12.2008 року JSr l10] ..llpti 1al,1зcl)jtiiiclll1я Ilоря;itсу наrlравлеt"lllя 8

,rра}iспOр.г1.1l{х,засобiв дJlrl flp0t]cil0llllrl 0глrlilу:J MsT()lo l}ияl}JIенt,lя (

il.llкOt,оJl}:нOг0, иаркс>1,1,tчt{tl1,сl 1,11,1 iltlпtlгcr c]lI'яlli1,1}1,1 або 
"*p.*9l_"Tl,:i

tjIIл},1вON,l лiкарсысйх преilаратiтз, ttltl :Jниiкуlоть увагу "га Lшtsидкlс,rь реак

r]IрOlJOдсl.tl]rl lакOг0 оiппдi," ,I,i cyMicttot,cl l]aKa:J}, MltC Уrсраiни ,га

Украiгrи вiд 09.1 1 .20l 5 року к' t+Ъu;;:}5 .,l ipo зl}l,вgрд)l(енняi IHc,lpyrcrtii

пOprIJlOK вLlrlв,ilе}{ня у вtiдiТв траI_1сгtOр,l"t"lих засобiв 0зuаt.: алкогOль

tlаркoт}{ч}лOго tlи iнrrroгo сlr'ялtiилllt або rrеребування {li{.:"}]:::Y,,"'::o:* 
,"""o*vr{\,l,i, vаяrч )еакцi'i"" беру"tи доttpenapaTiB, tlto зil1{}куюl]Ь yBaI,y 1,а LtrtI}И,ЦКlСТЬ [

pbnrpuunirarli,o ,о*r,плiо OxOpol]!1 :l;ltlров'я ), llеяких рай<энах Закарпа

ttбласr,i.

НАItАЗУК}:

}. l3нести змilлlл до llо;tа,гку 2 Kllel:re;liK :лакладiв tlхорапи здорсlв'я,

1-Iitjlat],l,bcя шраt]11 l]poBellcrlllя 11I.jlялу ltii cl,tll] сп'яttit,!llя водiТв> н
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{]g.l 1.20l5 Л9 l4521735 ,,IIро за"rв9рд)I(еиня Iис,грукLliТ flро порядок вияI

,у Bo;tiTB "ц)ансIl11р,llлих :засобiв оз11ак !U|liогсlЛЬ[Iого, 1,lilрI(от}lчл1ого t{l{

сп'янittt-tlt абО ncp*бyBa'tttlt tlilt вIlлиRоhl ;tiKrrpcbKltх rlpeпapatiB, tl{o зlt
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2, llаrчttltьu}lкltм вiддiлiь <>хOрtl}{и здOрсll]'я

Ухсгорсutськtli, МукачiвськоТ r,a LIопськсlТ мiських

n i K,yu;,nurro- nptldl i,rlaк,г}tLl 1-1 их зпклалi tз 
l":Ptl1|..,:,,:i

здtlров'я llp() зlriши 1-1a:зI11,I га tРорми 
1з''i-с':::,:l.:,,,

охфони злорOв'я. tцо Bllccсlti до гlсрс:riку 
'^]:i':1'.:.j'

;;;;;;r';;-;; ,,рuп",,,",*ttя olJlяjly ,io .''''rr' ctI'ltlliHt'lЯ ВСlЛiТВ'

виесеLlня змiи ло 1tанOг0 наказу,

3, KclrrT,p()Jlb :3it вико}{tll-tнЯIч1 l{aкa]y зll,JlиLl]ltI,O за собою,

Т.в.о. директOра де пap"l,aMetlly

рад,
деп

райдержадмiн

'П T.MIlt

лiка



Jio;taL:oK 2

д() наказу /{епартаменту ох
здоров'я
вiд lYli fl*l,} лl,о 

"6?*о
:lдоров'tl.,
lla cTall ctt'яllitlBя

м
п/п

Пере;riк заtс;ltt;li в trхOрOtlи

|lý tJ, Y. !| i}д l q r ь с,! tц 
?| 19" у р_у| а 9де у||l] "9! _|] l! ||

Райсrн Повнд н8}ва
лiкувально-

профiлактиlltlOг0
закJlалу

мiсцOзиаходже ,,

",ti ку вал ьлlо-п рофi.ша чllо ilгO|

38клаllу

9а202, Закарпатська
м, Берегове, вул. Лiн
Бертолона,2

90З00, Закарпатська ас],ь,

м.BtIнtrlрадirз, вул. Лiк
lз
89l00, Закарпатська
IJtэловецький район,
см,г. Во;tовець, вул.

Sgрлдs.лдъ_ý
90l00, Закарпатська Iacтb,
м. Iрша ,;l. Кома }3, ]_Q _-_

90000, Закарпатська
Мiжгiрський район, см

Yli,rгlрlьэуg "9gэ_] ННя, z}

89600, Закарtrатська f'b,

I

l
7

Б-рrr*,r*rй ЙЙ;;

Великоберезlляшський

район

Вишсlr,ралiвський
райош

центральна районна
лiкарня iMeнi

&шg*giiл JIiIцglg
I}еликоберезнянська

района лiкарня

Виноl,ралiшська

райошиа лiкарлlл

}rl i жгiрс brta paiiot,t tt tt

.ltikapttrt

Воловсцькнй райоrl r КЗ Kl3o:rOBeL{bKa
] Ltett,t,plгtbrt;; райt,]l

l .tiкарlrя [Jtl.,ttltrcl,
i,,

,: ._. ".. ..._; .,";.::,: - - iI]#:]j":]::]] |]:':i:,:,

янЁt,

гов&,

L{iжr,iрськиii paйoll

Мукачiвсьlсий paйtlrr мукачiвська
цен"грiлJIьна раионна
лlкарня

Ilеречиtlськиii район 11еречlлtlсьtса

l ts I lтрilл bll а pai:r crlt н ll
"l,tittа;эttrl

J'Iсiияttсьt<а MicbKa
.il iKallt"llt

892З0, Закарпатська
I' l ере.tиlлськи й райоt-t,
с, ГloptlltlKtlBo, вул, [,le

ý7
l]'ux i llc l,Kl,t 1ii.iИui,,,il 90600, Закарпатська lacTb,

906]0, Закарuатська
l смт. Ясiня,

м. I\4yKa,,teBo, в1,"ш. Ilи
8-lз

В9000, Закарпатська
смт.Веrlикий Березuий

paxiBcbkltй
,l
,a*,

,paJlbI"l{t,

"[

ir. lllтефаника. 7l



1 2 3 4
великобичкiвська
MicbKa лiкарня

9061 5, Зr

смт.Велl
[l:ушсвс
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