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 Директорат громадського здоров᾿я та профілактики захворюваності 
розглянув в межах компетенції Ваш запит на отримання публічної інформації 
щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та кількість поствакцинальних ускладнень та їх 
компенсація і повідомляє. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 грудня 2020 
грудня № 3018 «Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини 
від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію 
COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках» (в редакції наказу МОЗ України від 
12 липня 2021 року № 1423) в розділі «МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19» зазначено, що 
вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде 
добровільною для усіх груп населення та професійних груп. 
 Крім того інформуємо, що відповідно до статті 12 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» з метою забезпечення 
епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, 
керованих засобами специфічної профілактики, зокрема гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

Міністерство охорони здоров’я України розробило наказ від 4 жовтня 2021 
року № 2153, зареєстрованого в Міністерстві юстицї України 07 жовтня 2021 
№ 1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 
щепленням» (далі –наказ). 

 Відповідно до пункту 2 Пояснювальної записки до наказу 
«Обґрунтування необхідності прийняття акту» визначено:  відповідно до 
статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 
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може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними 
інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням 
також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або 
ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, 
встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання 
зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти 
інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони здоров’я.  
 Відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року  
№ 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року  
за № 1159/19897, обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання 
поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії 
працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними 
роботи. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної 
хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на 
відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові 
профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.  
 Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив 
положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є 
законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не 
протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
Метою вакцинації є захист кожної людини проти серйозних хвороб, через 
вакцинацію чи колективний імунітет. Враховуючи зазначене, Міністерство 
охорони здоров’я України пропонує затвердити Перелік професій, 
виробництв та організацій, працівники яких  підлягають обов'язковим 
профілактичним щепленням, передбачивши включення обов'язкових 
профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для працівників закладів освіти, 
працівників центральних органів виконавчої влади та їх структурних 
підрозділів, місцевих державних адміністрацій. Вказаний перелік може бути 
розширено в залежності від епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

 Наказ передбачає затвердження Переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 
щепленням (в разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до 
проведення профілактичних щеплень), передбачивши включення 
обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, для працівників:  
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1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.  
2. Місцевих державних адміністрацій.  
3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 
(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, 
дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових 
установ незалежно від типу та форми власності. 
 Згідно з наданою інформацією від державного підприємства 
«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» про 
зареєстровані несприятливі події після імунізації, в Україні зареєстровані такі 
несприятливі події після імунізації від різних вакцин від COVID-19:  

 Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні було 
зафіксовано 1 128 повідомлень (0,23% від загальної кількості щеплень) від 
державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події після 
імунізації, із них: несерйозні випадки – 1 066; серйозні випадки – 62 (із них 
26 летальних випадків).  
 Вакцина КОРОНАВАК. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-

19 в Україні було зафіксовано 312 повідомлень (0,0087% від загальної 
кількості щеплень) від державного підприємства «Державний експертний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані 
несприятливі події після імунізації: несерйозні випадки – 239; серйозні 
випадки – 73 (із них 30 летальних випадків).  
 Вакцина КОМІРНАТІ. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-

19 в Україні було зафіксовано 691 повідомлення (0,014% від загальної 
кількості щеплень) від державного підприємства «Державний експертний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані 
несприятливі події після імунізації: несерйозні випадки – 599; серйозні 
випадки – 92 (із них 22 летальних випадки).  
 Вакцина АСТРАЗЕНЕКА. Від початку вакцинальної кампанії від 
COVID-19 в Україні було зафіксовано 507 повідомлень (0,030% від загальної 
кількості щеплень) від державного підприємства «Державний експертний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані 
несприятливі події після імунізації: несерйозні випадки – 447; серйозні 
випадки – 60 (із них 14 летальних випадків).  
 Вакцина ЯНССЕН. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в 
Україні було зафіксовано 0 повідомлень (0% від загальної кількості щеплень) 
від державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події після 
імунізації: несерйозні випадки – 0; серйозні випадки – 0.  

 Вакцина МОДЕРНА. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 

в Україні було зафіксовано 390 повідомлень (0,018% від загальної кількості 
щеплень) від державного підприємства «Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі 
події після імунізації: несерйозні випадки – 344; серйозні випадки – 46 (із них 
15 летальних випадків).  
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 Усього від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні було 
зафіксовано 3 028 повідомлень (0,023% від загальної кількості щеплень) від 
державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події після 
імунізації, із них: несерйозні випадки – 2 695 серйозні випадки – 333 (із них 
106 летальних випадки). По кожному серйозному випадку ведеться 
розслідування відповідно до Порядку здійснення фармаконагляду, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 
2006 року № 898, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 
2007 року за № 73/13340 (зі змінами). 

 Згідно з Законом України «Про лікарські засоби» ст. 9²: «Після 
державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних 
препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-

19) під зобов’язання для екстреного медичного застосування центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету Міністрів України 
має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею, 
застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для 
специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), державна 
реєстрація яких здійснена відповідно до вимог цієї статті, у тому числі щодо 
відмови від суверенного імунітету щодо таких зобов’язань, а також 
звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного 
посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, якщо 
застосування таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів 
здійснювалось відповідно до інструкції, затвердженої центральним органом 
виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, та інших осіб, які залучені до здійснення 
заходів, пов’язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені 
застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних 
препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-

19). У разі настання таких наслідків державою забезпечується здійснення 
відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 № 371 
«Деякі питання державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, 
що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» врегульовано питання 
компенсації  у разі ускладнень після вакцинації.  

 

Генеральний директор Директорату  
громадського здоров᾿я та  
профілактики захворюваності                                               Ірина РУДЕНКО 

 
Ірина Чибісова 
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