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юридична компанія

«МЕДКОНСАЛТИНГ»



Юридична компанія 
МЕДКОНСАЛТИНГ

НА РИНКУ ПОНАД 7 РОКІВ





ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

• Акредитація медичних закладів;

• ISO - сертифікація системи управління якістю;

• Ліцензування медичної практики;

• Проведення юридичного аудиту діяльності медичних

закладів та приватно практикуючих лікарів;

• Корпоративні семінари;

• Правові консультації в галузі медичного права;

• Підготовка до перевірок МОЗ України та інших

контролюючих органів;

• Розробка медико-правової документації;

• Легалізація (нострифікація) та працевлаштування

іноземних громадян;

• Абонентське обслуговування.



Нормативні 
документи з питань 
ВІЛ 



Закони України
№ 1972-XII
Порядок правового регулювання діяльності у сфері профілактики, лікування, 
догляду і підтримки, необхідних для забезпечення ефективної протидії 
поширенню хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини, та відповідні 
заходи щодо правового і соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ, 
визначено Законом України від 12.12.1991 № 1972-XII «Про протидію 
поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та 

правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ». 

№ 4004-ХІІ
У сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, законодавство України 
базується, зокрема, на Законі України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

№ 1708-VII
Законом України від 20.10.2014 № 1708-VII затверджено Загальнодержавну
цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки 
(далі — Програма). Програму створено для того, щоб знизити рівень
захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надавати якісні та доступні
послуги з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуги з лікування, медичну
допомогу, догляд і підтримку людям, які живуть з ВІЛ, у межах реформування

системи охорони здоров’я. 



Постанови КМУ
№ 2026
Єдині вимоги до проведення акредитації лабораторій діагностики СНІД 
встановлено Порядком акредитації лабораторій діагностики СНІД, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2026 «Питання
запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД» (зі змінами). 

№ 1349
Для удосконалення процесу стратегічного планування, розроблення та виконання
державних та регіональних програм протидії поширенню ВІЛ-інфекції, 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1349 «Про єдину систему 
моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання
поширенню епідемії ВІЛ-інфекції» 

№ 852
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 852 «Про розмір
щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на 
хворобу, зумовлену ВІЛ».

№ 389
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 389 «Про затвердження
норм харчування для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей» затверджено
Норми харчування для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей та Норми заміни

харчових продуктів за енергетичною цінністю. 



Накази МОЗ України
№ 120
Наказ МОЗ України від 25.05.2000 № 120 «Про вдосконалення організації медичної

допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»  

№ 415
Наказом МОЗ України від 19.08.2005 № 415 «Про удосконалення добровільного
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію» затверджено Порядок добровільного
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол) та форми первинної облікової

документації з інструкціями щодо їх заповнення

№ 206
Клінічний протокол з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих
захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей затверджено наказом МОЗ 
України від 07.04.2006 № 206 «Про затвердження клінічних протоколів». Останні зміни
до нього було внесено наказом МОЗ України від 21.06.2016 № 613 .

№ 368
Клінічний протокол надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної
терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД затверджений наказом МОЗ України
від 03.07.2007 № 368. 



№ 740/1030/4154/321/614а
Спільний наказ МОЗ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з 
питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України
від 23.11.2007 № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації
профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги

і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей» .

№ 476
Стандарт лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін’єкційних

наркотиків було затверджено наказом МОЗ України від 19.08.2008 № 476.

№ 67
Наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 67 затверджено Стратегію інформаційно-
профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед
населення , форму звіту про виконання Стратегії та інструкцію до заповнення

форми звіту про виконання Стратегії. 

№ 388 Наказ МОЗ України від 11.05.2010 № 388 «Про удосконалення діагностики

ВІЛ-інфекції»

№ 551
Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та 

підлітків було затверджено наказом МОЗ України від 12.07.2010 № 551.



№ 1141
Наказом МОЗ України від 21.12.2010 № 1141 (далі — Наказ № 1141) затверджено
Порядок проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості
досліджень, форму звітності № 58 (квартальна) «Звіт про кількість та результати
досліджень з визначення антитіл до ВІЛ, здійснених за допомогою швидких
тестів» та інструкцію щодо її заповнення, а також форми первинної облікової
документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію та інструкції щодо їх заповнення. 

№ 182
Наказом МОЗ України від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної
облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-
інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення» затверджено такі форми
первинної облікової документації з інструкціями щодо їх заповнення. 

№ 612
Наказом МОЗ України від 03.08.2012 № 612 «Про затвердження форм первинної
облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики
передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення» затверджено
форми первинної облікової документації з інструкціями щодо їх заповнення.

№ 180
Наказом МОЗ України від 05.03.2013 № 180 «Про затвердження форм первинної
облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з 
ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення» затверджено форми первинної
облікової документації з інструкціями щодо їх заповнення. 
№ 585
Наказом МОЗ України від 10.07.2013 № 585 «Про затвердження нормативно-
правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які
живуть з ВІЛ» .



№ 410
Наказом МОЗ України від 22.05.2013 № 410 «Про затвердження форм облікової
документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи
біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням
чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій
щодо їх заповнення» затверджено форми первинної облікової документації з 
інструкціями щодо їх заповнення.

№ 955
Наказом МОЗ України від 05.11.2013 № 955 «Про затвердження нормативно-правових
актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних
обов’язків» 

№ 449
Наказом МОЗ України від 16.05.2016 № 449 «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги «Профілактика
передачі ВІЛ від матері до дитини» затверджено Уніфікований клінічний протокол
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини». 

№ 468
Наказом № 468 від 27.04.2017 Міністерства охорони здоров’я України «Про
затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД в Україні у 2017-2018 роках



Основні 
документи, що 
регулюють 
питання 
страхування

Основи законодавства України про охорону

здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. 

[стаття 77 (п. «е»)].

«Медичні і фармацевтичні працівники мають

право на обов’язкове страхування за рахунок

власника закладу охорони здоров’я у разі

заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку

з виконанням професійних обов’язків у 

випадках, передбачених законодавством (п. «е» 

ст. 77)

Про захист населення від інфекційних хвороб: 
Закон України від 06.04.2000 р. [стаття 39].
«Захворювання на інфекційні хвороби
медичних та інших працівників, що пов’язані з 
виконанням професійних обов’язків (…) 
належать до професійних захворювань. 
Зазначені працівники державних і 
комунальних закладів охорони здоров’я та 
державних наукових установ підлягають
обов’язковому державному страхуванню на 
випадок захворювання на інфекційну хворобу 
в порядку та на умовах, установлених
Кабінетом Міністрів України».



Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення: 

Закон України від 24.02.1994 р. 
[стаття 38].

«Життя і здоров’я працівників державної
санітарно-епідеміологічної служби підлягають

обов’язковому державному страхуванню
на випадок каліцтва або професійного

захворювання, одержаних при виконанні
службових обов’язків.».

Про протидію поширенню хвороб, 
зумовлених вірусом імунодефіциту

людини (ВІЛ), та правовий і соціальний
захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон 

України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [стаття 17].

ВІЛ-інфекція, якою заразилася особа внаслідок
виконання професійних обов’язків, належить

до професійних захворювань.

Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних 

працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини

під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у 

зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-

інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають

обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту

людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок

настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених

розвитком ВІЛ-інфекції: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.1998 р. № 

1642.



Кого потрібно страхувати 
(витяг)

3. Лікувально-профілактичні установи,  заклади,  диспансери, амбулаторно-
поліклінічні заклади та підрозділи установ та закладів

усіх форм власності:
• Інфекційні лікарні та   інфекційні відділення лікарень, кабінети

інфекційних захворювань амбулаторно-поліклінічних закладів та 
підрозділів,  завідуючий відділенням,   лікар-інфекціоніст,  лікар-педіатр, 
медична сестра відділення та  кабінету,  молодша медична сестра (санітарка).

• Відділення (кабінети)    хірургічного профілю лікарень, амбулаторно-
поліклінічних закладів та підрозділів завідуючий відділенням (кабінетом),   
лікарі-хірурги всіх профілів, медична сестра, молодша медична сестра 
(санітарка)

• Відділення анестезіології та  інтенсивної терапії (палати, групи) лікарень, 
відділення інтенсивної терапії завідуючий відділенням,  лікар-анестезіолог,  
медична сестра, молодша медична сестра (санітарка) 

• Пологові будинки,   акушерські та  гінекологічні відділення (палати) 
лікарень,  жіночі консультації,  гінекологічні кабінети амбулаторно-
поліклінічних закладів та підрозділів завідуючий відділенням,    лікар-акушер-
гінеколог,    медична сестра, молодша медична сестра (санітарка) 



Кого потрібно страхувати

• Відділення (палати) для хворих із захворюванням крові: завідуючий
відділенням,  лікар-гематолог,   медична сестра, молодша медична сестра 
(санітарка); 

• Стоматологічні поліклініки,     відділення,    стоматологічні кабінети
амбулаторно-поліклінічних закладів та підрозділів завідуючий відділенням,  
лікар-стоматолог,  медична сестра, молодша медична сестра (санітарка) 

• Лабораторії діагностики СНІДу,     клініко-діагностичні, клініко-
імунологічні,  бактеріологічні лабораторії та    інші лабораторії лікарень і 
поліклінічних відділень,  які досліджують кров та інші біологічні рідини
завідуючий лабораторією,  лікар-вірусолог, лікар-бактеріолог, лікар-лаборант, 
лікар-імунолог-лаборант, лаборант, медична сестра, молодша медична сестра 
(санітарка) 

• Станції (відділення)  швидкої медичної допомоги,   пункти невідкладної
медичної допомоги

• виїзний медичний  персонал  (лікарі усіх спеціальностей за штатним
розписом, середній та молодший медичний персонал) 



Страхові 
компанії

1. Відкрите акціонерне товариство

Національна акціонерна страхова

компанія «Оранта»

2. ПрАТ «Українська пожежно-страхова

компанія»

3. Приватне акціонерне товариство

«Страхове товариство «Гарантія»

4. Приватне акціонерне товариство

«Страхова компанія «Перша»

5. Приватне акціонерне товариство

страхова компанія «Галицька»

6. Приватне акціонерне товариство

«Українська акціонерна страхова

компанія АСКА»

7. Товариство з додатковою

відповідальністю СК "Глобал Гарант"



https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-

ustanov.html

https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html
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ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА



Основні 
нормативні 
документи

Наказ МОЗ «Про 

затвердження Порядку 

підтвердження зв'язку

зараження ВІЛ-інфекцією з 

виконанням працівником

своїх професійних обов'язків» 

17.03.2015 № 148

Наказ МОЗ «Про 

затвердження нормативно-

правових актів щодо захисту

від зараження ВІЛ-інфекцією

при виконанні професійних

обов’язків» 05.11.2013 № 

955



Вимоги до складу режимної комісії

21

В закладі створюється режимна комісії  

складі не менше 5 осіб

3. До складу режимної комісії входять: 

• голова (заступник головного лікаря, який згідно з 

розподілом функціональних обов’язків відповідає за 

охорону праці) та

• члени режимної комісії (керівники структурних

підрозділів, лікар-інфекціоніст)

• спеціаліст з питань охорони праці (відповідальна особа)

• представник первинної профспілки (уповноважена

найманими працівниками особа з питань охорони

праці)).



Порядок дій у випадку 
аварії
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Має буде наказом 

призначена особа, 

відповідальна за 

екстрену постконтактну

профілактику (лікар) 

Наказ МОЗ України від 

05.11.2013 № 955 "Про 

затвердження нормативно-

правових актів щодо 

захисту від зараження ВІЛ-

інфекцією при виконанні 

професійних обов'язків«

(п.1.5, р.1)

Порядок проведення 

екстренної

постконтактної

профілактики доведена 

до медичних працівників

1.Проведення екстреної постконтактної профілактики
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 Факт контакту фіксується в 

Журналі реєстрації аварій при 

наданні медичної допомоги 

ВІЛ-інфікованим особам та 

роботі з ВІЛ-інфікованим

матеріалом

Журнал 

(форма № 108-

0) прошитий, 

пронумерован

ий та 

скріплений 

печаткою-–

Наказ МОЗ 

України від 

06.05.2015 № 

148 "Про 

затвердження 

Порядку 

підтвердження 

зв'язку 

зараження ВІЛ-

інфекцією з 

виконанням 

працівником 

своїх 

професійних 

обов'язків"

 Місце аварії обстежується 

режимною комісією (в 

цей день або на 

наступний день

 З усіх причетних 

відбирається письмові 

пояснення щодо випадку

в цей день або на 

наступний день



Всі члени комісії підписують заяву 

про відсутність конфлікту інтересів

25
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ЩО МАЄ МІСТИТИСЯ В ПОСНЕННЯХ

27

• Дата і час контакту; 

• докладний опис маніпуляції, що виконувалася, із

вказівкою того, коли і як відбувся контакт; 

• якщо відбувся контакт із гострим інструментом, 

опишіть, яким чином і в який момент під час 

маніпуляції з інструментом відбувся контакт;

• тип і кількість біологічної рідини або матеріалу, 

глибину ушкодження й інтенсивність контакту
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2.Встановлення стану здоров’я особи, з 

якою був контакт 
 Відповідальна особа організовує обстеження на ВІЛ 

особи, з кров'ю чи біологічними матеріалами якої 

відбувся випадок контакту, або матеріалу, з яким 

відбувся контакт.

Якщо можливо – то протягом 48 годин людина проходить 

тест на СНІД в центрі СНІДУ. Якщо це неможливо – стан 

здоров’я встановлюємо за допомогою швидких тестів. 

Якщо особа, з кров'ю чи біологічними матеріалами якої 

відбувся випадок контакту невідома або не може бути 

обстежена, або відмовляється від обстеження, ризик 

інфікування ВІЛ оцінюють на підставі даних, отриманих 

при її консультуванні, або даних, що містяться в медичній 

документації такої особи.

 Відомості про особу, з кров'ю чи біологічними

матеріалами якої відбувся випадок контакту при 

виконанні професійних обов’язків, підтверджуються

документально (документи що посвідчують особу+ 

медична картка+результати обстежень).

Наказ МОЗ України від 

05.11.2013 № 955 "Про 

затвердження 

нормативно-правових 

актів щодо захисту від 

зараження ВІЛ-

інфекцією при 

виконанні професійних 

обов'язків«

(п2,4 роз. 2)
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3. Повідомлення про факт контакту

Повідомлення подається  по 

формі  108-2/о (розділи I, II, 

III) протягом 72 годин з 

моменту контакту, 

заповнюється у 4 

примірниках в регіональний 

центр СНІДу – в Києві це

Київський міський центр 

СНІДу

Адрес: вулиця Відпочинку, 

21А, Київ, 02000

Телефон: 044 409 2080

Мати в наявності 

форму первинної 

облікової 

документації № 108-

2/о «Реєстраційна 

карта випадку 

контакту, пов’язаного 

з виконанням 

професійних 

обов’язків, особи з 

кров'ю чи 

біологічними 

матеріалами 

людини…

Наказ МОЗ України від 

05.11.2013 № 955 "Про 

затвердження нормативно-

правових актів щодо захисту від 

зараження ВІЛ-інфекцією при 

виконанні професійних 

обов'язків"

Наказ МОЗ від 22.05.2013  № 

410 «Про затвердження форм 

облікової документації та 

звітності стосовно реєстрації 

випадків контакту осіб з кров'ю 

чи біологічними матеріалами 

людини, забрудненими ними 

інструментарієм, обладнанням 

чи предметами, проведення 

постконтактної профілактики 

ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх 

заповнення»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0902-13/paran27#n27
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4. Встановлення стану здоров’я медичного 

працівника та організація лікування

Протягом 5 днів має бути організований забір 

крові та тестування на ВІЛ (та/або гепатит) для 

медпрацівника– бажано в центрі СНІДу

Наказ МОЗ 

України від 

05.11.2013 № 

955 "Про 

затвердження 

нормативно-

правових актів 

щодо захисту 

від зараження 

ВІЛ-інфекцією 

при виконанні 

професійних 

обов'язків"

В разі наявності даних щодо можливості 

інфікування центр СНІДу приймає рішення 

щодо направлення особи на проведення 

медикаментозної постконтактної профілактики 

інфікування ВІЛ (та/або гепатиту) – тривалість 

28 днів



Режимна комісія складає АКТ

31
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4. Встановлення стану здоров’я 

медичного працівника та організація 

лікування
Особі буде необхідно здавати кров для 

проведення загального аналізу крові, 

біохімічного аналізу крові протягом першого -

четвертого тижнів профілактики, аналізів на 

наявність ВІЛ-інфекції через 6 тижнів, 12 

тижнів, 6 місяців та 12 місяців, гепатитів В і С 

через 6 місяців.

Наказ МОЗ 

України від 

05.11.2013 № 

955 "Про 

затвердження 

нормативно-

правових актів 

щодо захисту 

від зараження 

ВІЛ-інфекцією 

при виконанні 

професійних 

обов'язків"

За результати лікування та обстежень 

виноситься рішення про зараження
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5. Виплата страховки в разі зараження

 В закладі створюється режимна комісії  

складі не менше 5 осіб

 Всі члени комісії підписують заяву про 

відсутність конфлікту інтересів

 Складається акт розслідування 

випадку – протягом 5 днів з дати 

випадку, по формі, що встановлена 

наказом 

 До акту розслідування  додаються 

довідки про обстеження на антитіла 

до ВІЛ, які проводилися протягом 

п’яти днів після аварії 

 За результатами тестування та 

лікування складається висновок (за 

формою по наказу), цей висновок і є 

підставою для звернення до 

страхової компанії за виплатами. 

Наказ про 

створення комісії 

та Положення про 

неї, 

Акт розслідування 

та висновок + 

діючі договори на 

всіх застрахованих 

осіб -

Наказ МОЗ України від 

06.05.2015 № 148 "Про 

затвердження 

Порядку 

підтвердження зв'язку 

зараження ВІЛ-

інфекцією з 

виконанням 

працівником своїх 

професійних 

обов'язків"



ВИСНОВОК РЕЖИМНОЇ КОМІСІЇ 
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Що 
подати в 
страхову

• Заява працівника

(спадкоємця); 

• Висновок режимної комісії;

Додатки: 

• витяг із журналу  реєстрації аварій

при  наданні медичної допомоги; 

• довідка про обстеження

мед.працівника проведене

протягом 5  днів після аварії, з 

негативним результатом; 

• довідка про обстеження перших 

трьох місяців після аварії,  з 

позитивним результатом; 



Згідно пункта 5 Розділу XX Перехідних полoжeнь Податкового кодексу 

України:

"Якщо норми іншиx законів містять посилання нa неоподатковуваний

мінімум доходів громадян, тo для цілей їх застосування використовуєтьcя 

сума в розмірі 17 гpивень, крім норм адміністративного тa 

кримінального законодавства в чaстині кваліфікації злочинів абo 

правопорушень, для якиx сума неоподатковуваного мінімуму

встановлюється нa рівні податкової соціальної пільги, визнaченої

підпунктом 169.1.1 пyнкту 169.1 статті 169 рoзділу ІV цьогo Кодексу для 

відповідного року."

Визначення суми виплат

Неоподатковуваний ≠прожитковий

http://www.buhoblik.org.ua/normativka/spravochniki/pku/rozdil-20.html
http://www.buhoblik.org.ua/normativka/spravochniki/pku/rozdil-04.html


Виплати 
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у разі інфікування працівника вірусом

імунодефіциту людини під час виконання

ним професійних обов'язків

у розмірі 50 

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян

850 ( не 45350)

у разі тимчасової втрати працездатності

працівником внаслідок інфікування ВІЛ

не більш як 50 

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян за весь час

850 гривень

у разі визнання працівника інвалідом

внаслідок інфікування ВІЛ

100 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян;

1700 гривень

у разі смерті працівника від захворювань, 

зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

- у розмірі десятирічної

заробітної плати померлого за 

останньою займаною ним 

посадою; 



Закон України «Про 
протидію
поширенню хвороб, 
зумовлених вірусом
імунодефіциту
людини (ВІЛ), та 
правовий і 
соціальний захист
людей, які живуть з 
ВІЛ» 

Стаття 23. 
Медичні та інші

працівники,  які

заразилися ВІЛ-інфекцією

внаслідок виконання

професійних обов'язків,  

мають право   на 

першочергове поліпшення

житлових умов у порядку,  

встановленому

законодавством. 
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