КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 квітня 2000 р. N 695
Київ
Деякі питання реалізації Закону України
"Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 164 ( 164-2006-п ) від 18.02.2006
N 498 ( 498-2008-п ) від 28.05.2008
N 15 ( 15-2010-п ) від 06.01.2010
N 402 ( 402-2013-п ) від 05.06.2013 }
З метою
забезпечення
реалізації
Закону
України
"Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"
( 1007-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити
перелік державних та комунальних закладів
охорони здоров'я і державних наукових установ, які мають право
провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших
анатомічних матеріалів людині (додається).
2. Надати право Міністерству охорони здоров'я затверджувати:
порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах
України та вивезення за межі України за погодженням з Академією
медичних наук, Державною митною службою, Міністерством транспорту;
порядок взяття, зберігання і використання кісткового мозку за
погодженням з Академією медичних наук;
медико-біологічні вимоги
до тварин, умови їх утримання,
порядок взяття у них ксенотрансплантантів за погодженням
з
Академією медичних наук, Міністерством аграрної політики.
3. Міністерству охорони здоров'я:
постійно здійснювати контроль за додержанням державними та
комунальними закладами охорони здоров'я і науковими установами,
зазначеними у переліку, затвердженому цією постановою, вимог до
матеріально-технічної бази, обладнання, підготовки та кваліфікації
працівників, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з
трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині;
разом з
Радою
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями, Академією
медичних
наук
забезпечити
організаційно-методичне
керівництво
закладами
і установами,
акредитованими провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією

органів та інших анатомічних матеріалів людині, їх взаємодію та
інтеграцію в європейські і світові профільні установи;
разом з Академією медичних наук подати до 1 січня 2001 р.
Кабінетові Міністрів України проект Державної програми розвитку
трансплантації в Україні, в якій передбачити
організаційне,
науково-технічне та фінансове забезпечення її виконання.
Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2000 р. N 695
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2006 р. N 164 ( 164-2006-п )
ПЕРЕЛІК
державних та комунальних закладів охорони здоров'я і
державних наукових установ, які мають право провадити
діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та
інших анатомічних матеріалів людині
Заклади охорони здоров'я і наукові установи,
які мають право провадити діяльність, пов'язану з
трансплантацією органів та інших анатомічних
матеріалів людині
Координаційний центр трансплантації органів,
МОЗ, м. Київ
Інститут хірургії
м. Київ

тканин і клітин

і трансплантології Академії медичних наук,

Інститут серцево-судинної
Академії медичних наук, м. Київ

хірургії

імені

М.М.

Амосова

Інститут урології Академії медичних наук, м. Київ
Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання
Запорізька обласна клінічна лікарня
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Львівська обласна клінічна лікарня
Одеська обласна клінічна лікарня
Київська
серця

міська

клінічна

лікарня

"Київський міський центр

Державна установа “Науково-практичний медичний центр дитячої
кардіології
та
кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я

України”, м. Київ
Заклади охорони здоров'я і наукові установи,
які мають право провадити діяльність, пов'язану
з трансплантацією органів людині
Харківський обласний клінічний центр
імені В.І. Шаповала

урології

і

нефрології

Центральна міська клінічна лікарня, м. Київ
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечнікова
Луганська обласна клінічна лікарня
Заклади охорони здоров'я і наукові установи,
які мають право провадити діяльність, пов'язану
з трансплантацією тканин людині
Інститут нейрохірургії
медичних наук, м. Київ
Інститут травматології
м. Київ

імені
і

А.П.

ортопедії

Інститут отоларингології імені
Академії медичних наук, м. Київ

Ромоданова

Академії

Академії медичних наук,

проф.

О.С.

Коломійченка

Інститут стоматології Академії медичних наук, м. Одеса
Інститут очних
хвороб
і
тканинної
В.П. Філатова Академії медичних наук, м. Одеса
Київська міська
мікрохірургії ока"

клінічна

офтальмологічна

терапії
лікарня

Київський міський
центр
судинно-ендокринних
органу зору Київської міської клінічної лікарні N 1

імені
"Центр

захворювань

Науково-дослідний інститут
травматології
і
ортопедії
Донецького державного медичного університету імені М. Горького
Науково-практичний центр
ендокринної
хірургії
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ, м. Київ

і

Міжвідомчий науковий центр
кріобіології
і
кріомедицини
Національної академії наук, Академії медичних наук, МОЗ, м. Харків
Дорожня клінічна лікарня N 1, м. Київ
Одеська міська
ортопедії)

лікарня N 11 (Обласний центр травматології та

Одеська міська лікарня N
медичного університету)

2

(Центр

очної

травми

Одеського

Харківська клінічна лікарня N 14 імені Л.Л. Гіршмана

Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака
Академії медичних наук, м. Донецьк
Донецький обласний протипухлинний центр
Донецька обласна травматологічна лікарня
Інститут патології
хребта
та
суглобів
М.І. Ситенка Академії медичних наук, м. Харків

імені

професора

Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська
клінічна лікарня"

обласна

Центральна міська клінічна лікарня, м. Київ
Комунальний
заклад
офтальмологічна лікарня"

"Дніпропетровська

обласна

клінічна

Заклади охорони здоров'я і наукові установи,
які мають право провадити діяльність, пов'язану
з трансплантацією клітин людині
Інститут клінічної радіології Наукового
медицини Академії медичних наук, м. Київ
Інститут нейрохірургії
медичних наук, м. Київ

імені

А.П.

центру радіаційної

Ромоданова

Академії

Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова
Академії медичних наук, м. Одеса
Дорожня клінічна лікарня N 1, м. Київ
Державне підприємство АТ холдингової компанії "Київміськбуд"
медичного науково-практичного об'єднання "Медбуд", м. Київ
Інститут отоларингології
імені
Академії медичних наук, м. Київ
Київська міська
мікрохірургії ока"

клінічна

проф.

О.С.

офтальмологічна

Коломійченка

лікарня

"Центр

Київський центр трансплантації кісткового мозку, м. Київ
Міжвідомчий науковий
центр
кріобіології
і кріомедицини
Національної академії наук, Академії медичних наук, МОЗ, м. Харків
Науково-практичний центр
ендокринної
хірургії
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ, м. Київ

і

Поліклініка N 1 Державного управління справами, м. Київ
Українська дитяча
м. Київ

спеціалізована

Міський спеціалізований
андрогінекології, м. Київ

центр

лікарня
сімейного

"Охматдит"
здоров'я

МОЗ,
і

Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака
Академії медичних наук, м. Донецьк
Донецький обласний протипухлинний центр
Донецька обласна травматологічна лікарня
Інститут патології хребта та
суглобів
М.І. Ситенка Академії медичних наук, м. Харків
Комунальний заклад
клінічна лікарня"

імені

професора

Київської обласної ради "Київська обласна

Центральна міська клінічна лікарня, м. Київ
Науково-дослідний
інститут
травматології
та
ортопедії
Донецького національного медичного університету імені М. Горького
Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної
медицини Національної академії медичних наук України", м. Львів
Національний інститут раку, м. Київ
Заклади охорони здоров'я і наукові установи,
які мають право провадити діяльність, пов'язану
з трансплантацією тканин та клітин людині
при опікових ураженнях
Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.
Академії медичних наук, м. Донецьк

Гусака

Вінницька обласна клінічна лікарня
Дніпропетровська міська клінічна лікарня N 2
Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня
Житомирська обласна
О.Ф. Горбачевського

клінічна

лікарня

імені

Запорізький центр екстреної медицини та швидкої допомоги
Івано-Франківська обласна клінічна лікарня
Київська міська клінічна лікарня N 2
Київська обласна клінічна лікарня
Кіровоградська обласна лікарня
Комунальна установа "Одеський обласний
медичний
Управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації

заклад"

Комунальна установа міська лікарня N 10, м. Одеса
Комунальний заклад
лікарня"

Сумської

обласної

ради "Сумська обласна

Комунальний лікувально-профілактичний
обласна лікарня"

заклад

"Чернігівська

Краматорська міська лікарня N 3
Криворізька міська лікарня N 2
Луганська обласна клінічна лікарня
Луцька міська лікарня N 2
Львівська міська лікарня N 8
Макіївська міська лікарня N 2
Маріупольська міська лікарня N 1
Миколаївська міська лікарня N 3
Рівненська обласна клінічна лікарня
Сімферопольська міська лікарня N 6
Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги
Ужгородська обласна клінічна лікарня
Харківська міська
допомоги N 4

лікарня

швидкої

та невідкладної медичної

Херсонська обласна клінічна лікарня
Хмельницька обласна клінічна лікарня
Черкаська міська лікарня N 1
Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги
Заклади охорони здоров'я і наукові установи,
в яких мають право провадити вилучення
органів у донорів-трупів
Вінницька обласна клінічна лікарня
Волинська обласна лікарня
Донецька обласна клінічна лікарня
Донецька обласна травматологічна лікарня
Комунальний заклад
Луганська область

"Алчевська

Комунальна установа "1-А
міської ради, Луганська область
Комунальна установа
Луч, Луганська область

центральна

міська

"Міська

лікарня"

міська лікарня",
Антрацитівської

лікарня "Ізвестій", м. Красний

Комунальний заклад
N 1, Луганська область

Свердловська

центральна

Комунальна установа "Сєвєродонецька
лікарня", Луганська область
Комунальна
установа
лікарня", Луганська область

міська лікарня

міська багатопрофільна

"Старобільська

центральна

Донецька область
Єнакіївська центральна клінічна лікарня
Залізнична лікарня N 2, м. Ясинувата
Лікарня швидкої медичної допомоги, м. Маріуполь
Міська лікарня N 1, м. Макіївка
Міська лікарня N 2, м. Горлівка
Міська лікарня N 2, м. Дружківка
Міська лікарня N 2, м. Макіївка
Міська лікарня N 2, м. Сніжне
Міська лікарня N 3, м. Краматорськ
Міські лікарні N 1, 2, 3, 4 і 5, м. Маріуполь
Районна лікарня, м. Красноармійськ
Центральна міська лікарня, м. Слов'янськ
Центральна міська лікарня, м. Торез
Центральна міська лікарня, м. Харцизьк
Центральна міська лікарня, м. Шахтарськ
Центральна районна лікарня, м. Авдіївка
Центральна районна лікарня, м. Артемівськ
Центральна районна лікарня, м. Волноваха
Центральна районна лікарня, м. Вугледар
Центральна районна лікарня, м. Дебальцеве
Центральна районна лікарня, м. Димитров
Центральна районна лікарня, м. Добропілля
Центральна районна лікарня, м. Докучаєвськ
Центральна районна лікарня, м. Костянтинівка

районна

Центральна районна лікарня, м. Красний Лиман
Центральна районна лікарня, м. Маріїнка
Центральна районна лікарня, м. Новоазовськ
Центральна районна лікарня, м. Ясинувата
Центральна районна лікарня, смт Велика Новосілка
Центральна районна лікарня, смт Володарське
Центральна районна лікарня, смт Олександрівка
Центральна районна лікарня, смт Старобешеве
Центральна районна лікарня, смт Тельманове
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
Криворізька центральна
область

районна

лікарня,

Дніпропетровська

Запорізька обласна клінічна лікарня
Житомирська обласна клінічна лікарня
Бердянська міська лікарня, Запорізька область
Василівська центральна районна лікарня, Запорізька область
Медико-санітарна частина заводу "Запоріжсталь"
Мелітопольська лікарня швидкої медичної допомоги,
область

Запорізька

Мелітопольська центральна
область

Запорізька

міська

лікарня

N

1,

Міська лікарня швидкої медичної допомоги N 5, м. Запоріжжя
Міські лікарні N 6 і 9, м. Запоріжжя
Пологівська центральна районна лікарня, Запорізька область
Якимівська центральна районна лікарня, Запорізька область
Івано-Франківська обласна клінічна лікарня
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Київська обласна клінічна лікарня
Київські міські лікарні N 1, 3 і 12
Київська область
Баришівська центральна районна лікарня

Березанська міська лікарня, Баришівський район
Білоцерківська міська лікарня N 2
Білоцерківська центральна районна лікарня
Богуславська центральна районна лікарня
Бориспільська центральна районна лікарня
Бородянська центральна районна лікарня
Броварська центральна районна лікарня
Васильківська центральна районна лікарня
Вишгородська центральна районна лікарня
Володарська центральна районна лікарня
Згурівська центральна районна лікарня
Іванківська центральна районна лікарня
Кагарлицька центральна районна лікарня
Києво-Святошинська центральна районна лікарня
Київська центральна міська клінічна лікарня
Макарівська центральна районна лікарня
Миронівська центральна районна лікарня
Обухівська центральна районна лікарня
Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня
Поліська центральна районна лікарня
Ржищівська міська лікарня, Кагарлицький район
Рокитнянська центральна районна лікарня
Сквирська центральна районна лікарня
Ставищенська центральна районна лікарня
Таращанська центральна районна лікарня
Тетіївська центральна районна лікарня
Фастівська центральна районна лікарня
Яготинська центральна районна лікарня
Луганська обласна клінічна лікарня

Львівська обласна клінічна лікарня
Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги
Дрогобицька центральна районна лікарня, Львівська область
Миколаївська обласна лікарня
Миколаївська клінічна лікарня швидкої допомоги
Одеська обласна клінічна лікарня
Одеська міська лікарня швидкої допомоги N 1
Одеська міська лікарня N 11
Білгород-Дністровська міська лікарня, Одеська область
Біляївська районна лікарня, Одеська область
Комінтернівська районна лікарня, Одеська область
Овідіопольська районна лікарня, Одеська область
Полтавська обласна клінічна лікарня
Рівненська обласна лікарня
Сімферопольська міська клінічна лікарня
Севастопольська міська лікарня
Тернопільська обласна клінічна лікарня
Ужгородська обласна клінічна лікарня
Харківська обласна клінічна лікарня
Харківська міська лікарня швидкої медичної допомоги N 4
Херсонська обласна лікарня
Хмельницька обласна лікарня
Черкаська обласна клінічна лікарня
Чернігівська обласна клінічна лікарня
Чернівецька обласна клінічна лікарня
Науково-дослідний
інститут
травматології
та
ортопедії
Донецького національного медичного університету імені М. Горького
Заклади охорони здоров'я і наукові установи,
які мають право вилучати анатомічні матеріали
у донорів-трупів для подальшої трансплантації
тканин та виготовляти біоімплантати

Бердянська міська лікарня, Запорізька область
Білгород-Дністровська міська лікарня, Одеська область
Біляївська районна лікарня, Одеська область
Василівська центральна районна лікарня, Запорізька область
Волинська обласна лікарня
Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи
Горлівське міське бюро судово-медичної
область
Державне науково-виробниче
м. Київ

експертизи,

підприємство

Донецька

"Біоімплант"

МОЗ,

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи
Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи
Дрогобицька центральна районна лікарня, Львівська область
Житомирська обласна клінічна лікарня
Житомирське обласне бюро судово-медичної експертизи
Закарпатське обласне бюро судово-медичної експертизи
Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи
Запорізьке обласне патолого-анатомічне бюро
Івано-Франківська обласна клінічна лікарня
Івано-Франківське обласне бюро судово-медичної експертизи
Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна
клінічна лікарня"
Київське міське бюро судово-медичної експертизи
Київські міські лікарні N 1, 3 і 12
Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи
Комінтернівська районна лікарня, Одеська область
Луганська обласна клінічна лікарня
Луганське міське патолого-анатомічне бюро
Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи
Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги

Макіївське міське патолого-анатомічне бюро, Донецька область
Медико-санітарна частина заводу "Запоріжсталь"
Мелітопольська міська лікарня N 1, Запорізька область
Миколаївська обласна лікарня
Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи
Міська клінічна лікарня швидкої допомоги, м. Миколаїв
Міська лікарня швидкої медичної допомоги N 5, м. Запоріжжя
Міські лікарні N 6 і 9, м. Запоріжжя
Овідіопольська районна лікарня, Одеська область
Одеська міська лікарня N 11
Одеська міська лікарня швидкої допомоги N 1
Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи
Одеське обласне патолого-анатомічне бюро
Пологівська центральна районна лікарня, Запорізька область
Полтавська обласна клінічна лікарня
Полтавське обласне бюро судово-медичної експертизи
Рівненська обласна лікарня
Рівненське обласне бюро судово-медичної експертизи
Севастопольська міська лікарня
Сімферопольська міська клінічна лікарня
Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи
Тернопільська обласна клінічна лікарня
Ужгородська обласна клінічна лікарня
Харківська міська лікарня швидкої медичної допомоги N 4
Харківська обласна клінічна лікарня
Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи
Херсонська обласна лікарня
Херсонське обласне бюро судово-медичної експертизи
Хмельницька обласна лікарня

Центральна міська клінічна лікарня, м. Київ
Черкаська обласна клінічна лікарня
Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи
Чернівецька обласна клінічна лікарня
Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи
Чернігівська обласна клінічна лікарня
Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи
Якимівська центральна районна лікарня, Запорізька область
Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака
Академії медичних наук, м. Донецьк
Інститут патології хребта та
суглобів
М.І. Ситенка Академії медичних наук, м. Харків

імені

професора

Донецький обласний протипухлинний центр
Донецька обласна травматологічна лікарня
Науково-дослідний інститут
Донецького національного
імені М. Горького
Комунальний заклад
Луганська область

"Алчевська

Комунальна установа "1-А
міської ради, Луганська область
Комунальна установа
Луч, Луганська область
Комунальний заклад
N 1, Луганська область

травматології
медичного
центральна

міська

"Міська

міська лікарня",

лікарня"

Антрацитівської

лікарня "Ізвестій", м. Красний

Свердловська

центральна

Комунальна установа "Сєвєродонецька
лікарня", Луганська область
Комунальна
установа
лікарня", Луганська область

та
ортопедії
університету

"Старобільська

міська лікарня

міська багатопрофільна
центральна

районна

{ Перелік в редакції Постанови КМ N 164 ( 164-2006-п ) від
18.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 498
( 498-2008-п ) від 28.05.2008, N 15 ( 15-2010-п ) від 06.01.2010,
N 402 ( 402-2013-п ) від 05.06.2013 }

