
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

08.02.2013 № 104 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 

26 лютого 2013 р. 
за № 323/22855 

 

  Про затвердження Переліку та Критеріїв визначення груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ 

 
Відповідно до статті 1 Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" , 
підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України , затвердженого 
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 
1.1. Перелік груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, що додається. 

1.2. Критерії визначення груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ , що додаються. 
2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних 

управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій врахувати цей наказ у роботі. 

3. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України забезпечити 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
 
 
 

Міністр Р. Богатирьова 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1972-12|st1
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1972-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1972-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=467/2011
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0324-13


ПОГОДЖЕНО:  
Голова Державної служби України з питань протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань  
 
Заступник Міністра соціальної політики України  
 
Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту 
України 

  
Перший заступник Голови Спільного представницького 
органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань 
профспілок на національному рівні 
  
Перший заступник Голови Спільного представницького 
органу сторони роботодавців на національному рівні 

 
Т. Александріна 

 
  

 
Л. Дроздова 
 
 Б.М. Жебровський  
 
 
Г.В. Осовий  

 
 
 
О. Мірошниченко 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України 

08.02.2013 № 104 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

26 лютого 2013 р. 
за № 323/22855 

ПЕРЕЛІК 

груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

 

 
До груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ належать: 
1. Споживачі ін’єкційних наркотиків. 
2. Особи, які надають сексуальні послуги за винагороду. 
3. Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками. 

4. Статеві партнери споживачів ін’єкційних наркотиків. 
5. Клієнти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду. 
6. Cтатеві партнери чоловіків, які практикують секс з чоловіками. 
 
 
 
 

 

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей 

 


