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        Міністерство охорони здоров’я України розглянуло в межах компетенції 

Ваш запит на публічну інформацію від 08.04.2021, що надійшов до МОЗ 

України від 08.04.2021 № 17/1195/ЗПІ-21, та повідомляє. 

До пункту 1. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 

квітня 2021 року № 705 затверджено Розподіл вакцини проти гострої 

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

«КОРОНАВАК Вакцина для профілактики COVID-19 (вирощена з 

використанням клітин VERO), інактивована», закупленої за кошти Державного 

бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 

«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля хіміотерапевтичних 

препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування 

онкологічних хворих, а також вакцини проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що додається. 

Вакциною КОРОНАВАК планують проводити щеплення від COVID-19 

особам, які були заплановані на 2-му етапі реалізації вакцинальної кампанії; 

працівникам Національної поліції України; маломобільним групам населення  

та особам, які за ними доглядають; спортсменам Олімпійських та 

Параолімпійських збірних України; особам, які залучені до проведення 

Зовнішнього незалежного оцінювання. Найближчим часом вакцина буде 

доставлена в регіональні та місцеві склади всіх областей України та в м. Києві. 

До пункту 2. Вакцинація від COVID-19 в Україні проводиться у 

відповідності 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 COVID-19 в Україні у 

2021-2022 роках, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 24 грудня 2020 року № 3018 (із змінами та доповненнями). 

Україна отримала 500 тис. доз вакцини КОВІШЕЛД / COVISHIELD 

(виробник СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД., Індія; в одному флаконі  

міститься 10 доз вакцини). 
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Згідно оперативних даних моніторингу вакцинальної кампанії від 

COVID-19 в Україні, яка стартувала 24 лютого 2021 року, станом на 08.04.2021 

від початку кампанії проведено 353 147 щеплень: використано всього 353 730 

доз, в тому числі використано для щеплень від COVID-19 – 353 147 доз , 583  

невикористаних доз (розбито, пошкоджено чи не підлягають використанню, 

тощо). 

Крім того інформуємо, що наказом Міністерства охорони здоров’я України 

18 травня 2018 року № 948 затверджена Методика розрахунку потреби в 

медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які 

використовуються для профілактичних щеплень, відповідно до пункту 11 

розділу II передбачені індикативні показники втрат для вакцин зі Стандартом 

ефективного управління вакцинами ВООЗ та ЮНІСЕФ, а саме: прогнозований 

індикативний показник втрат для 10-20 дозних рідких вакцин становить до 

25%.  

Інформація щодо показника втрат вакцини COVISHIELD (дози) у розрізі 

адміністративних територій з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в 

Україні станом на 08.04.2021 додається. 

Для отримання детальної інформації щодо причини невикористаних доз 

вакцини (розбито , пошкоджено, не підлягають використанню) Вам необхідно 

звернутись до структурних підрозділів з охорони здоров’я  Київської міської та 

обласних державних адміністрацій, які є розпорядниками даної інформації. 

 

Додаток: на 2 арк.  

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                           Ірина РУДЕНКO 
 
 

 

 

 

Запорожець  

253 74 53 

 

 

$`5ABA0|SYYRQt¢¤¡¥¡®¡®¡¦ 



РЕГІОН
Показник втрат ( дози ) станом на 08.04.21 з 

початку вакцинальної  кампанії

ВІННИЦЬКА 0

ВОЛИНСЬКА 7

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 1

ДОНЕЦЬКА 6

ЖИТОМИРСЬКА 9

ЗАКАРПАТСЬКА 6

ЗАПОРІЗЬКА 3

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 492

КИЇВСЬКА 1

КІРОВОГРАДСЬКА 8

ЛУГАНСЬКА 0

ЛЬВІВСЬКА 17

М.КИЇВ 2

МИКОЛАЇВСЬКА 1

ОДЕСЬКА 0

ПОЛТАВСЬКА 8

РІВНЕНСЬКА 1

СУМСЬКА 4

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 2

ХАРКІВСЬКА 1

ХЕРСОНСЬКА 0

ХМЕЛЬНИЦЬКА 2

ЧЕРНІВЕЦЬКА 6

ЧЕРНІГІВСЬКА 4

ЧЕРКАСЬКА 2

УСЬОГО 583


