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Міністра оборони України

20.05.2004  N 162 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

3 червня 2004 р.
за N 692/9291

Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 4 листопада 1993 року  N 909 "Про 
перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає 
право на пенсію за вислугу років" (із змінами і доповненнями) та Положення про Міністерство оборони 
України, затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 1997 року  N 888 (у редакції Указу 
Президента України від 4 липня 2002 року N 618/2002) , НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік закладів охорони здоров'я Збройних Сил України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 4 липня 2001 року N 232 "Про затвердження Переліку 
закладів охорони здоров'я Збройних Сил України" скасувати.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
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ПЕРЕЛІК

закладів охорони здоров'я Збройних Сил України

1. Лікарняні заклади:

військово-медичний центр;

госпіталь, філія госпіталю (усіх найменувань);

військовий (військово-морський) лазарет;

окремий медичний батальйон, медико-санітарний батальйон;

окрема медична рота (медична рота);
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медичний взвод.

2. Амбулаторно-поліклінічні заклади:

поліклініка, поліклінічне відділення (усіх найменувань);

центральна стоматологічна поліклініка;

стоматологічна поліклініка;

пересувний стоматологічний кабінет;

пересувний рентгенівський кабінет;

медична служба військової частини (корабля, підводного човна);

медичний пункт (військової частини, військового навчального закладу).

3. Заклади переливання крові:

центр крові;

станція переливання крові (усіх найменувань).

4. Санаторно-курортні заклади:

територіальний центр курортології та реабілітації і його філії;

військові санаторії (усіх найменувань) та їх філії;

центр санаторного лікування;

санаторно-оздоровчий центр Військ Протиповітряної оборони;

евакуаційний приймач.

5. Санітарно-епідеміологічні заклади:

центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

санітарно-епідеміологічний загін (усіх найменувань);

санітарно-епідеміологічна лабораторія (усіх найменувань);

окремий  загін  (контролю  за  об'єктами  Військ  Протиповітряної  оборони,  робота  на  яких 
пов'язана з професійними шкідливостями);

санітарно-контрольний пункт.

6. Медико-соціальні експертні комісії:

військово-лікарська комісія (усіх найменувань);

лабораторія авіаційної медицини.

7. Бюро судово-медичної експертизи:

центр судових експертиз;

судово-медична лабораторія (усіх найменувань);

патолого-анатомічна лабораторія (усіх найменувань).

8. Медичний склад (усіх найменувань);

медичне депо;

кадр управління госпітальної бази.

Примітки:

1.  Заклад,  що надає амбулаторну медичну допомогу за однією або декількома основними 
спеціальностями, є амбулаторією, а за багатьма спеціальностями - поліклінікою.



2. Госпіталь є медичним закладом, призначеним для надання стаціонарної медичної допомоги 
хворим.

3.  Госпіталь  залежно  від  підпорядкування  та  призначення  може  мати  найменування: 
головного, центрального, базового, гарнізонного, аеромобільного, мобільного, авіаційного, військово-
морського, інфекційного госпіталю.

4.  Лікарняні  заклади  (госпіталі  всіх  найменувань,  військово-медичні  центри),  на  базі  яких 
розташовані структурні підрозділи вищих навчальних медичних закладів, медичних науково-дослідних 
інститутів і спільно з якими здійснюється робота із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, 
підготовки і перепідготовки медичних кадрів та проведення медичних наукових досліджень в обсязі не 
менше 50%, називаються клінічними.

5. Військово-медичний центр є лікувальним закладом, що виконує функцію головного закладу 
з організації та надання медичної допомоги особовому складу Збройних Сил України.

6.  Фармацевтичні  центри  (аптеки)  структурно  входять  до  складу  лікарняних  закладів, 
санаторно-курортних закладів, закладів переливання крові.

7. Контрольно-аналітичні лабораторії структурно входять до складу медичних складів.
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