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Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності                                           

Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш 

запит на публічну інформацію від 08.12.2021, що надійшов до МОЗ України від 

09.12.2021 № 17/4260/ЗПІ-21, та повідомляє. 

На сьогодні в Україні застосовуються обмежувальні протиепідемічні 

заходи, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 

року  № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (з змінами та доповненнями), з якими можна ознайомитися за 

інтернет посиланням https://zakon.rada.gov.ua/go/1236-2020-п. 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» Кабінет Міністрів України постановив установити з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-

19), на території України карантин з 19 грудня 2020 р.  до 31 грудня 2021 р., 

продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, 

№ 30, ст. 1061), від 20 травня 2020 р. № 392  «Про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний 

вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394, № 52, ст. 1626) та від 22 липня 2020 р. 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

(Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029). 

Відповідно до статті 14, частини 2 статті 78 Кодексу цивільного захисту 

України, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного 
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захисту у режим надзвичайної ситуації» з урахуванням поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо 

визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення установлено для єдиної державної системи цивільного 

захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 

2021 року. 

Відповідно до пункту 2 вищезазначеного розпорядження  Кабінету 

Міністрів України призначити Міністра охорони здоров’я керівником робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 (далі - надзвичайна ситуація). 

Відповідно до пункту 4 вищезазначеного розпорядження Кабінету 

Міністрів України координацію заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації покласти на Державну комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Відповідно до підпункту 1 пункту 2-2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 року № 1236 з 17 червня 2021 р. на території України 

встановлюється з «зелений» рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого 

забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 року № 677 

(із змінами та доповненнями) затверджено Порядок формування та 

використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої 

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

негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби; 

Правила підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує 

вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання 

особи від зазначеної хвороби; зразки COVID-сертифікатів, що підтверджують 

вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання 

особи від зазначеної хвороби. 

Інформуємо, що COVID-сертифікат для осіб, які одужали від гострої 

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

зможуть отримати лише ті особи, хто хворів не пізніше 90 днів назад від 

запуску функціоналу нового сертифікату, дані якого внесені в електронну 

систему охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання 

позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в 

ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть.  
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Документ не згенерується, якщо діагноз «COVID-19» було 

встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи 

раніше у 2021 році. 

Перенесене захворювання буде внесено до тимчасових протипоказань до 

вакцинації. 

Особи, які одужали від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зможуть вакцинуватися через 28 днів 

після одужання ( але не пізніше 90 днів після одужання). 

 Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, 

яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні 

протипоказання до вакцинації проти COVID-19. 

Відповідну форму № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань 

до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та інструкцію щодо її заповнення було 

затверджено наказом Міністерство охорони здоров’я України від 2 листопада 

2021 року № 2394. 

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан 

здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до 

Інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи 

експертів з питань імунопрофілактики та «Переліку медичних протипоказань та 

застережень до проведення профілактичних щеплень»,затвердженого наказом 

МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 

жовтня 2019 року № 2070). 

Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або 

лікуючий лікар, який надасть відповідний висновок про тимчасове чи 

постійне протипоказання. За потреби для отримання додаткової 

інформації щодо верифікації діагнозу, перебігу захворювання, 

необхідності додаткових обстежень лікар може також скеровувати 

пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно 

приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію чи відтермінувати її до 

певного часу. 

Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин 

проти COVID-19 за можливості особа має вакцинуватися іншими типами 

вакцин. 

Передбачено в майбутньому можливість внесення висновку про 

протипоказання до другої дози або загального протипоказання до 

вакцинації в електронну систему охорони здоров’я.  

Протипоказання можуть бути: 

Абсолютні – стан, за якого існує чітко визначена ймовірність 

виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а 

ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від 

проведення щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути 

постійними й тимчасовими: 
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Постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають 

постійний пожиттєвий характер. 

Тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий 

характер та зникають з часом 

COVID-19 в анамнезі відноситься до тимчасових протипоказань 

Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу 

COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від 

першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження 

діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-

CoV-2. Якщо людина захворіла на COVID-19 після отримання першої 

дози антиковідної вакцини, друга доза може бути введена відповідно до 

затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але не раніше ніж 

через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного 

підтвердження діагнозу COVID-19. Термін дії довідки – до 3-х місяців. 

Нагадаємо, що постійні протипоказання можуть бути лише до 

щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна 

реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її 

компонентів.  

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID -

19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань . 

  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 

та затвердило наказом від 04 жовтня 2021 року № 2153 Перелік професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

профілактичним щепленням, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928 (копія наказу додається).  

 Наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 01 листопада 2021 

року № 2393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 

2021 року за № 1452/37074, внесено зміни до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153 (копія наказу додається). 

 Наказом затверджено Перелік 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 (далі – Перелік):  

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.  

2. Місцевих державних адміністрацій.  
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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. 

4. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади. 

5. Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального 

захисту для дітей, реабілітаційних закладів. 

 6. Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів 

державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 

2015 року № 83.  

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, затверджений 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 груп» виключено. 

 

Додаток: на 6 арк. 

 

В.о. Генерального директора  

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності            Олексій ДАНИЛЕНКО 
 
Запорожець  253 0713 
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