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Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України  розглянув в межах компетенції  Ваш 

запит на публічну від 15.02.2022, що надійшов до МОЗ України від 15.02.2022  

№ 17/608/ЗПІ-22, та повідомляє. 

До пункту 1.1. Відповідно до оперативних даних моніторингу 

вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні  станом на 18.02.2022: 

 

Кількість отриманих вакцин  в розрізі назв вакцин та місяців  року 

 
Назви 

місяців   

                                                  Назви вакцин  та кількість доз 
КОВІШЕЛД КОРОНОВАК КОМІРНАТІ АСТРАЗЕНЕКА МОДЕРНА ЯНСЕН

* 
всього 

лютий 

2021 

500 000 200 000     700 000 

березень 

2021 

       

квітень 

2021 
  117 000 367 200   484 200 

травень 

2021 
 1 013 316 641 160    1 654476 

червень 

2021 
 700 000 807 300 705 600   2 212 900 

липень 

2021 
 3 764 440 959 400 153 600 2 133 943   7 011 383 

серпень 

2021 
 3 124 560 1 518 660 3 212 800   7 856 020 

вересень 

2021 
 1 590 600 2 210 130    3 800 730 

жовтень 

2021 
  2 435 940    2 435 940 

листопа

д 2021 
  5 686 140  2 930 300  8 616 440 

грудень 

2021 
  7 211 880 300 000   7 511 880 
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січень 

2022 
  665 730    665 730 

лютий 

2022 

(станом 

на 

18.02.20

22) 

 1 200 000     1 200 000 

Всього  500 000 11 592 916 22 253 340 4 739 200 5 064 243 *500  
завезено 

приват-
ним 

сектором 

44 149 699 

+*500  
завезено 

приватним 
сектором 

 

 

До пункту 1.2. Всього щеплено станом на 18.02.2022 – 15 667 268 осіб ( в 

т. ч. 2 осіб  отримали першу дозу за межами України), із них  отримали одну дозу 

– 15 667 266, отримали  дві дози- 15 100  993 осіб. 

В  2021 році щеплено осіб : у лютому -  3 141, березні - 245 595, квітні 

- 503 817, травні - 408 965, червні - 1 515 136, липні - 2 918 049, серпні - 

3 644 468, вересні - 3 508 352, жовтні - 4 948 068, листопаді - 7 052 169, 

грудні - 3 709 805.  

В 2022 році щеплено осіб:  у січні – 1 908 671, в лютому (станом на 

18.02.2022) -1 084 442. 

До пункту 1.3. Таблиця розподілу вакцин  проти  COVID-19 в розрізі 

вакцин та регіонів додається у форматі Excel (станом на 17.02.2022). 

Накази Міністерства охорони здоров’я України  по розподілу вакцин 

проти  COVID-19  на регіони є у вільному доступі на офіційному сайті МОЗ за 

посиланням : 

https://moz.gov.ua/nakazi-

moz?from=&to=&label=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+

%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8 

До пунктів 1.4., 1.5. Вакцинація від COVID-19 в Україні проводиться 

відповідно до вимог Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і 

проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби 

COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України  від  24 грудня 2020 року  № 3018.  

Наказ розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України: за 

посиланням:   

Про затвердження Дорожньої карти... | від 24.12.2020 № 3018 (rada.gov.ua) 

та на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України  (в розділі 

«Накази»  (moz.gov.ua). 

Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової 

вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні 

у 2021 - 2022 роках (далі - Дорожня карта) розроблена та рекомендована для 

забезпечення належного та рівного доступу до ефективної вакцини проти гострої 
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https://moz.gov.ua/nakazi-moz?from=&to=&label=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://moz.gov.ua/nakazi-moz?from=&to=&label=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-24122020--3018-pro-zatverdzhennja-dorozhnoi-karti-z-vprovadzhennja-vakcini-vid-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-i-provedennja-masovoi-vakcinacii-u-vidpovid-na-pandemiju-covid-19


респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

(далі - коронавірусна хвороба COVID-19) для всього населення України, яке має 

його отримати, а також для контролю пов'язаних з цим процесів. 

Дорожню карту розроблено у такий спосіб, щоб була можливість внести 

зміни до неї, щоб враховувала багато невідомих перемінних на даний момент, у 

тому числі невизначеність щодо доступності вакцини проти коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

Дорожню карту підготовлено за участі національних і міжнародних 

партнерів у сфері громадського здоров'я та імунізації, Національної технічної 

групи експертів з імунопрофілактики, органів державної влади та розглянуто на 

засіданні оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з 

реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти 

шляхом вакцинації (далі - оперативний штаб). 

В розділі «ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГРУП ДЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ» 

визначено: 

8 листопада 2020 року на підставі проведених засідань робочої групи і 

обговорень з експертами  Національної технічної групи експертів з питань 

імунопрофілактики (далі – НТГЕІ) (на засіданнях від 10 вересня 2020 і 6 

листопада 2020) НТГЕІ сформувало і надало попередні рекомендації МОЗ щодо 

визначення пріоритетних груп ризику для вакцинації і стратегії вакцинації. У 

відповідності до рекомендацій НТГЕІ, за результатами обговорення на засіданні 

оперативного штабу від 26 листопада 2020 року, МОЗ були затверджені дев'ять 

пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, які 

включають (у порядку пріоритетності доступу до вакцинації): 

медичних працівників, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у 

заходах з протидії коронавірусній хворобі COVID-19; 

працівників соціальної сфери, включаючи соціальних працівників; 

осіб, які проживають у закладах (установах) з надання довгострокового 

догляду та підтримки та працівники таких закладів (установ); 

людей похилого віку (60 років і старше), включаючи осіб із супутніми 

захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та 

настання смерті в зв'язку із захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19 

(люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-

судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні 

захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, 

онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та 

крові); з наступною пріоритетністю в цій групі,, починаючи з людей віком від 80 

років (найвищий пріоритет), і далі з розподілом на когорти 79 - 75 років, 74 - 70 

років, 69 - 65 років, 64 - 60 років; 

військовослужбовців (включаючи Збройні сили України та Національну 

гвардію України), які беруть участь в Операції об'єднаних сил; 
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працівників критично важливих структур державної безпеки, включаючи 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію 

України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, Державну 

прикордонну службу України, військовослужбовців Збройних Сил України, 

Міністерство внутрішніх справ України; 

учителів та інших працівників сфери освіти; 

дорослих (віком від 18 до 59 років; від 16 років для вакцини від 

Pfizer/BioNTech + Fosun Pharma) із супутніми захворюваннями, які знаходяться 

у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті в зв'язку із 

захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19 (люди, у яких 

діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні 

захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання 

нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні 

захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові); 

людей, які перебувають в місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах та 

працівників місць обмеження волі та/або слідчих ізоляторів. 

Від початку впровадження вакцинації проти коронавірусної хвороби 

COVID-19, з метою ефективного управління та нарощування темпів охоплення, 

рішенням оперативного штабу в перелік пріоритетних груп населення були 

внесені відповідні уточнення. 

Основними причинами додаткових змін був вплив декількох факторів, а 

саме кількість отриманих доз та термінів поставок вакцин проти коронавірусної 

хвороби COVID-19, епідемічної ситуація з коронавірусною хворобою COVID- 

19 на час проведення вакцинації, отримання звернень до МОЗ щодо 

обґрунтування розширень та доповнень до пріоритетних груп вакцинації проти 

коронавірусної хвороби COVID-19 тощо. 

За результатами рішень оперативного штабу відбулися наступні 

доповнення, представлені в таблиці 8. Незалежно від прийнятих рішень щодо 

доповнень та розширень цільової групи населення, підлягаючих на вакцинацію 

проти коронавірусної хвороби COVID-19, пріоритетною групою 

залишатимуться медичні працівники та особи старше 60 років. 

  Доповнення до пріоритетних груп ризику відповідно до рішень 

оперативного штабу представлено в Таблиці 8  цього Розділу . 

Відповідно розділу «ЕТАПИ РОЗГОРТАННЯ КАМПАНІЇ З 

ВАКЦИНАЦІЇ» визначено наступні етапи вакцинації: 

1) етап 1: вакцинація людей із критичним ризиком інфікування та розвитку 

коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, які виконують критичні функції у 

відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19: 

планове охоплення: близько 367000 людей - < 1% від загальної чисельності 

населення України; 

підхід до здійснення вакцинації: вакцинація мобільними бригадами; 

2) етап 2: вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та 

розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, хто надає медичні послуги: 
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планове охоплення: близько 2,5 мільйонів людей - 6,1% від загальної 

чисельності населення України; 

підхід до здійснення вакцинації: через мережу закладів охорони здоров'я (далі 

- ЗОЗ), які надаються первинну медико-санітарну допомогу та мобільними 

бригадами; 

3) етап 3: вакцинація людей із високим ризиком інфікування та розвитку 

коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, які виконують функції із підтримки 

безпеки та життєдіяльності держави: 

планове охоплення: близько 6,6 мільйонів людей - 17,1% від загальної 

чисельності населення України; 

підхід до здійснення вакцинації: через мережу ЗОЗ, які надають первинну 

медико-санітарну допомогу та мобільними бригадами, в центрах масової 

вакцинації (починаючи з червня 2021 року); 

4) етап 4: вакцинація людей із підвищеним ризиком інфікування та розвитку 

коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, які виконують функції із підтримки 

безпеки та життєдіяльності держави: 

планове охоплення: близько 11 мільйонів людей - 26% від загальної 

чисельності населення України. 

  Після виконання етапів 1 - 4 вакцинальної кампанії, в умовах широкого 

доступу до вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19 та у разі повного 

ресурсного забезпечення, заплановано здійснення 5 етапу із охопленням 

вакцинацією дорослих віком від 18 років та старше. 

До пункту 1.6. Таблиця щеплених  проти  COVID-19 в розрізі  цільових груп  

додається у форматі Excel (станом на 18.02.2022). 

 

Додаток: таблиця  у форматі Excel. 

 

В. о. Генерального директора 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                   Ігор ПОВОРОЗНИК  

 
 

Запорожець  253 0713 
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