
 
 

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 

 

 
Від ___________ 20__ р. № ______________ На № 17/3764/ЗПІ-21 від  24.11.2021р. 

 

 

 Галина 

foi+request-96630-

81e252a0@dostup.pravda.com 

     

                                                                            

Копія: zpi.moz.@ ukr.net  

 
 

 

 

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 
Міністерства охорони здоров'я України розглянув Ваш запит на отримання 
публічної інформації щодо наявності вакцинації проти COVID-19 в календарі 
профілактичних щеплень  і повідомляє.  

З календарем профілактичних щеплень Ви  можете ознайомитись в наказі 
МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних 
щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних 
препаратів» (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, який розміщено на сайті 
МОЗ України у рубриці «Накази МОЗ». До календаря профілактичних щеплень 

не входить вакцинація проти COVID-19. 

Вакцинація 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 Україні проводиться 
відповідно до Дорожньої карти, затвердженої наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 24 грудня 2020 року  №3018 (із змінами та доповненнями), 
(далі - Дорожня карта) та Національного плану вакцинопрофілактики гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

З Наказом та Дорожньою картою, можна ознайомитись на офіційному 
вебсайті МОЗ у розділі «Накази МОЗ». 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 жовтня 2021 року 
№ 2362 внесено зміни до 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. а саме: в розділі 
«МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ 
ХВОРОБИ COVID-19» абзац десятий «Вакцинація від коронавірусної хвороби 
COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних 
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груп» виключено. Вищезазначеним наказом затверджено проведення вакинації в 
Україні. 

Дорожньою картою передбачається вакцинація від COVID-19 

щонайменше 50% населення України (20 866 390 людей) у п’ять етапів, першими 
щеплення отримали медичні працівники з лікарень, які надають стаціонарну 

допомогу хворим на COVID-19.  

В даному документі визначено цільові пріоритетні групи населення та 
етапність вакцинації цих груп.  
 

В. о. Генерального директора 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності        Олексій ДАНИЛЕНКО 
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