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Щодо розгляду запиту
на публічну інформацію

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула запит на 
отримання публічної інформації громадянина Ігоря від 01 листопада 2021 року 

(далі – Запит) щодо переліку закладів охорони здоров’я в м. Одеса, 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, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до вимог п. 2.5 Правил дорожнього руху, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (зі 
змінами) 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.
Порядок проходження огляду осіб з метою виявлення стану алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп`яніння закріплено у статті 266 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення (далі – Кодекс), 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, Міністерства охорони здоров’я України 09 листопада 
2015 року № 1452/735, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

11 листопада 2015 року за № 1413/27858 (далі – Інструкція), а також у Порядку 

направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою 

виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, і проведення такого огляду, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1103 (зі змінами).
Так, згідно частини 1 статті 266 Кодексу, особи, які керують транспортними 

засобами, річковими, морськими 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, морськими 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.

Відповідно до частини 2 статті 266 Кодексу, огляд водія (судноводія) на 
стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 
проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів. Під 

час проведення огляду осіб поліцейський застосовує технічні засоби 

відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд 

проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково 

долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.
Крім цього, згідно частини 3 статті 266 Кодексу, 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.
В свою чергу, згідно пункту 6 Інструкції огляд на стан сп’яніння 

проводиться: поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з 
використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ 
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та Держспоживстандартом (далі – спеціальні технічні засоби); лікарем закладу 

охорони здоров’я (у сільській місцевості за відсутності лікаря – фельдшером 

фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).
Відповідно до пункту 7 Інструкції, у разі відмови водія транспортного 

засобу від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки 

транспортного засобу або його незгоди з результатами огляду, проведеного 

поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони 

здоров’я, якому надано право на його проведення відповідно до статті 266 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – заклад охорони 

здоров’я).
Згідно пункту 8 Інструкції, у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди, 

унаслідок якої є особи, що загинули або травмовані, проведення огляду на стан 

сп’яніння учасників цієї пригоди є обов’язковим у закладі охорони здоров’я.
Враховуючи вищевикладене та керуючись частиною третьою статті 22 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», направляємо Запит за 
належністю до Міністерства охорони здоров’я України для подальшого 

розгляду в межах компетенції.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. (тільки першому адресату).

Т. в. о. Голови Микита ЛАГУНІН

Віталій Круглий 595 50 12


