
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua, 

web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925 

_________________________________________________________________________________ 

________________    №_________________                              На № 17/2201/ЗПІ-1 від 03.08.2021 
 

Антону КРИВКО 

foi+request-90486-

16e06ca8@dostup.pravda.com.ua  

 

Про розгляд запиту на публічну інформацію 

громадянина Кривко А. від 03.08.2021 

 

Шановний пане Антоне! 
 

Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я України опрацював Ваш запит на публічну 
інформацію від 03 серпня 2021 року № 17/2201/ЗПІ-21 щодо отримання 
інформації про кількість доз вакцини від коронавірусу, що залишилася у 
вільному доступі, та повідомляє. 

Станом на 07.08.2021 року від початку кампанії проведено усього 6 538 

718 щеплень. Було щеплено  4 137 073 особи. Отримали одну дозу – 4 137 

071 особа, отримали дві дози – 2 401 647 осіб. 

Всі вакцини проти COVID-19, які використовуються в Україні – 

схвалені ВООЗ для екстреного застосування.  

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 6 408 308 щеплень. 

Вакциновано – 4 055 092 особи, з них отримали першу дозу – 4 055 090 

людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 2 353 218 осіб (із них 2 

людини отримали першу дозу за кордоном). 

Вакцина КОРОНАВАК  

Станом на минулу добу 07 серпня 2021 року від початку вакцинальної 
кампанії було використано 1 874 715 доз; залишок на національному складі 
становив – 700 560 доз; залишок на регіональних і місцевих складах – 3 102 

481 доза. 

Вакцина КОМІРНАТІ 
Станом на минулу добу 07 серпня 2021 року від початку вакцинальної 

кампанії було використано 2 286 252 дози; залишок на національному складі 
становив 37 440 доз; залишок на регіональних і місцевих складах –  607 158 

доз.  
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Вакцина АСТРАЗЕНЕКА 

Станом на минулу добу 07 серпня 2021 року від початку вакцинальної 
кампанії було використано 1 125 882 дози; залишок на національному складі 
становив 0 доз; залишок на регіональних і місцевих складах – 663 918 доз.  

Вакцина МОДЕРНА 

Станом на минулу добу 07 серпня 2021 року від початку вакцинальної 
кампанії було використано 697 494 дози; залишок на національному складі 
становив 1 074 150 доз; тзалишок на регіональних і місцевих складах – 228 

396 доз.  

З актуальною інформацією з приводу просування вакцинальної 
кампанії в Україні можна ознайомитися на порталі за посиланням: 
https://vaccination.covid19.gov.ua/   

 

 

З повагою 

 

Генеральний директор 

Директорату з розвитку цифрових 

трансформацій в охороні здоров’я                                  Марія КАРЧЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Чикаленко (044) 235 33 31  
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