
                                                                    

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

(МОЗ 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 

 

Інформаціне агентство «Гавком» 
vittaranenko@gmail.com 

  

 

 Міністерство охорони здоров’я України розглянуло запит від 04.02.2021  

та приводу запитуваного в межах компетенції інформує. 

 Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено 2,6 млрд грн. за 

загальним фондом та 1,3 млрд грн. за спеціальним фондом на закупівлю вакцин 

проти коронавірусної хвороби  COVID-19 для проведення вакцинальної 

кампанії. МОЗ України розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 

13.01.2021 №23 «Питання фінансування здійснення заходів, пов’язаних з 

вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якою передбачається, що:  

- кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок 

джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік», спрямовуються у 2021 році в розмірі 1 376 695 

тис. гривень Міністерству охорони здоров’я України на здійснення заходів, 

пов’язаних з вакцинацією населення, шляхом встановлення за спеціальним 

фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за програмою МОЗ 

2301270 «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», за рахунок залишку 

коштів, який утворився за програмою 2301230 «Забезпечення готовності та 

реагування системи громадського здоров’я на спалахи гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення 

засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної медичної 

допомоги та закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації 

пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками» станом на 01.01.2021;  

- спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю вакцини від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, є 

Краун Ейджентс Лімітед (CROWN AGENTS LIMITED). Так, МОЗ 25.01.2021 

уклало з Краун Ейджентс Лімітед (CROWN AGENTS LIMITED) угоду №5 на 

закупівлю «Вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» за бюджетні кошти на 2021 рік по 

бюджетній програмі КПКВК 2301270 «Проведення вакцинації населення від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2».  
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 Також, потребу у вакцині МОЗ забезпечено шляхом закупівлі вакцини 

проти COVID-19 в рамках бюджетної програми КПКВК 2301400 «Забезпечення 

медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 

програмного характеру» за бюджетні кошти 2020 року. Закупівля, здійснена ДП 

«Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ, яке 

уклало договір про закупівлю 30 грудня 2020 р. за № 09/390-12/2020 з 

приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ» на закупівлю 1 913 316 

флаконів суспензії для ін’єкцій з імунізуючою дозою вакцини, що містить 600 

одиниць нового антигену коронавіруса у флаконі по 0,5 мл, або по 0,5 мл у 

попередньо заповненому шприці з прикріпленою голкою, виробництва Сіновак 

Лайф Саенсес ЛТД, КНР, ціна за одиницю 504,00 грн без ПДВ на загальну суму 

964 311 264,00 грн. Процедура закупівлі, укладений договір оприлюднено в 

електронній системі публічних закупівель Prozorro. 

 З приводу питання отримання інформації щодо кількості категорій та 

груп населення, котрі потрапили до першого етапу вакцинації та дали згоду на 

щеплення повідомляємо. Національна група технічних експертів з вакцинації та 

оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з реагування на 

ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом 

вакцинації визначив потребу І етапу у вакцині для профілактики коронавірусної 

хвороби COVID-19 у кількості 100% осіб, які підлягають вакцинації. 

Проведення визначення згоди кожної конкретної людини є одним з можливих 

етапів мікропланування проведення вакцинальної кампанії проти 

коронавірусної хвороби COVID-19, який може здійснюватися структурними 

підрозділами охорони здоров’я обласних державних адміністрацій. Для 

отримання запитуваної інформації у розрізі областей пропонуємо звернутись 

саме до обласних державних адміністрацій. 

 

З повагою 

 

 

Генеральний директор  

Директорату громадського здоров’я та  

профілактики захворюваності  

Міністерства охорони здоров’я України        Ірина РУДЕНКО 
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