
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З  

01.03.2021 Київ № 374 

   

 

Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 09 листопада 2020 року № 2562 

 

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з урахуванням 

протоколу від 08 вересня 2020 року роботи Робочої групи, утвореної згідно з 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2020 року     

№ 32-Адм, з метою узгодження умов проекту мирової угоди в рамках справи 

№ 910/9297/15, що знаходиться в провадженні Господарського суду міста 

Києва, та у зв’язку з виробничою необхідністю, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

09 листопада 2020 року № 2562 «Про утворення Комісії з дослідження 

можливості та умов переоснащення медичного обладнання - Інкубатор 

транспортний модель IT 158 TS» такі зміни: 

 

1) підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції: 

«2) про результати роботи Комісії поінформувати  Міністра охорони 

здоров’я України до 26 березня 2021 року.»; 

 

2) підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:  

«1) до 19 березня 2021 року здійснити перевірку відповідності медичного 

обладнання - Інкубатор транспортний модель IT 158 TS, виробництва FANEM 

Ltda (Бразилія), Heinen+Lowenstein GmbH (Австрія), Heinen+Lowenstein GmbH 

& Co.KG (Німеччина), DeVilblss Healthcare (США) (далі - медичне обладнання - 

Інкубатор транспортний модель IT 158 TS), поставленого до закладів охорони 

здоров’я України в рамках договору укладеного на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2009 року № 819 «Про залучення 

державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» 

у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо 

забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, 

транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими 
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засобами під державну гарантію», які знаходиться на балансі закладів охорони 

здоров’я області, супровідній технічній документації, а також з’ясувати умови 

та можливості їх практичного переоснащення;». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

з питань європейської інтеграції І. Іващенка. 

 

 

Міністр Максим СТЕПАНОВ  

 

 
 


