
 
 

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 № __________ від 28.09.2021р. 

 
 

 

 

 

 

Тараненко Віталій  

vittaranenko@gmail.com  
 

Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності                                           

Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш 

запит на публічну інформацію від 28.09.2021, що надійшов до МОЗ України від 

29.09.2021 № 17/2685/ЗПІ-21, та повідомляє. 

До пункту 1. На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 18 червня 2021 року № 1243 «Деякі питання отримання гуманітарної 

та благодійної допомоги для протидії поширенню на території України гострої 

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

державну установу «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я України» (далі - Центр) уповноважено на отримання вакцин проти 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, які надходять на безоплатній основі у 

вигляді гуманітарної допомоги. 

У 2021 році Центром у якості гуманітарної допомоги було отримано 

7 851 890 доз вакцин та поставлено в регіони, відповідно до листів розподілів 

МОЗ України, а саме: 

- «Модерна» COV-19 (Moderna) - 2 000 040 доз; 

- АстраЗенека Covid-19 - 4 439 180 доз; 

- Комірнаті (Pfizer) - 1 253 070 доз; 

- CoronаVac - 159 600 доз. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року         

№ 340-р затверджено Національний план вакцинопрофілактики гострої 

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

31 грудня 2021 року, (із змінами та доповненнями), (далі - Національний план). 

Національним планом передбачено графік постачання вакцин, виробника 

вакцин, кількість отриманих/закуплених доз вакцин за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих  в рамках механізму COVAX та безоплатно від 

інших країн. 

Крім того інформуємо, що відповідно до вимог виробників вакцин проти 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, ініційовані 

цими компаніями, тому результати перемовин не можуть розголошуватись 
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(будь-яка інформація щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, тощо). 

На разі, запитувану інформацію МОЗ не може надати через жорсткі вимоги 

виробників/постачальників вакцини проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 щодо нерозголошення і 

конфіденційність інформації. 

До пункту 2. Інформація згідно оперативних даних моніторингу 

вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні станом на  01.09.2021 від початку 

кампанії за наступними вакцинами : 

Вакцина КОРОНАВАК: було використано 2 622 048 доз (29,79% від 

загальної наявної кількості), із них розлив – 37 доз (0,0014% від використаних 

доз); залишок на національному складі становив – 3 174 560 доз; залишок на 

регіональних і місцевих складах – 3 005 708 доз. 

 Вакцина КОМІРНАТІ; було використано 3 261 129 доз (80,65% від 

загальної наявної кількості), із них розлив – 28 доз (0,0009% від використаних 

доз); залишок на національному складі становив 225 810 доз; залишок на 

регіональних і місцевих складах – 556 581 доза.  

Вакцина АСТРАЗЕНЕКА: було використано 1 304 605 доз (29,59% від 

загальної наявної кількості), із них розлив – 211 доз (0,016% від використаних 

доз); залишок на національному складі становив 1 807 980 доз; залишок на 

регіональних і місцевих складах – 1 295 615 доз.  

Вакцина МОДЕРНА: було використано 1 533 704 дози (76,68% від 

загальної наявної кількості), із них розлив – 11 доз (0,0007% від використаних 

доз); залишок на національному складі становив 0 доз; залишок на регіональних 

і місцевих складах – 466 336 доз. 

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 2 - 6 дозних рідких вакцин становить до 10%,  

прогнозований індикативний показник втрат для 10 - 20 дозних рідких вакцин 

становить до 25%.  

Для отримання детальної інформації щодо причини невикористаних доз 

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

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

міської державних адміністрацій, які є розпорядниками даної інформації. 

До пункту 3. Згідно листа державної установи «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 07.10.2021                                  

№ 13/899-к/799-к/21 за даними  обласних та Київського міського центрів 

контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, 

станом з 01 березня 2021 року по  16 вересня 2021 року  в Україні померло 28 700 

осіб із лабораторно підтвердженим методом полімеразної ланцюгової реакції 
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діагнозом COVID-19. Інформація щодо кількості померлих осіб у розрізі 

областей та вікових груп за період з 01 березня 2021 року по 16 вересня 2021 

року представлена в таблицях 1 та 2. 
                                                                                                                           

Таблиця 1 

 

Регіональний розподіл померлих в Україні, 01.03.2021 - 16.09.2021 

 

Назва регіону Кількість померлих 

Україна, всього 28700 

м. Київ 2663 

Вінницька 1074 

Волинська 572 

Дніпропетровська 2772 

Донецька 1468 

Житомирська 1016 

Закарпатська 701 

Запорізька 1405 

Івано-Франківська 973 

Київська 1583 

Кіровоградська 508 

Луганська 575 

Львівська 1491 

Миколаївська 1112 

Одеська 1719 

Полтавська 934 

Рівненська 611 

Сумська 711 

Тернопільська 651 

Харківська 2193 

Херсонська 634 

Хмельницька 1081 

Черкаська 708 

Чернівецька 900 

Чернігівська 645 

 

                                                                                                                                 Таблиця 2  

Віковий розподіл померлих, 01.03.2021 – 16.09.2021 

 

Вікова група Кількість померлих Частка, % 

0 - 9 12 0,0 

10-19 13 0,0 

20 - 29 94 0,3 

30 - 39 415 1,4 

40 - 49 1146 4,0 

50 - 59 3095 10,8 

60 - 69 8193 28,5 

70+ 15732 54,8 

Всього 28700 100,0 
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Розподіл за статтю наведено станом на 27.09.2021, з моменту фіксації 

першого випадку: всього померлих з підтвердженим діагнозом COVID-19 - 

55720, в тому числі чоловіків - 27353, жінок - 28367. 

Крім того інформуємо, що відповідно до Інструкції щодо заповнення та 

видачі лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о), затвердженої наказом 

МОЗ України від 08 серпня 2006 року № 545 «Про впорядкування ведення 

медичної  документації, яка засвідчує випадки  народження і смерть» форма 

№106/о видається з метою забезпечення реєстрації смерті в органах реєстрації 

актів цивільного стану. Лікарське свідоцтво про смерть видається лікарем, що 

лікував померлого, на підставі спостережень за хворим і записів у медичній 

документації, які відображали стан хворого до його смерті, або 

патологоанатомом на підставі вивчення медичної документації і результату 

розтину. Основною (первинною) причиною смерті вважається хвороба або 

травма, що призвела до розвитку хворобливих процесів, які спричинили смерть, 

або наслідки нещасного випадку чи насильства, що стали причиною смерті. 

Відповідно до статті 6 Закону України від 01 липня 2010 року № 2398- VI 

«Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація смерті 

проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану, а саме: у 

відділах державної реєстрації актів цивільного стану та  виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад. 

Крім того інформуємо, що  Державна служба статистики України надає 

узагальнені дані щодо смертності від усіх причин (в тому числі від захворювань 

системи кровообігу, серця, онкології, СНІД, туберкульозу, грипу) в тому числі 

внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                           Ірина РУДЕНКО  

 

 
Запорожець  

253 74 53 
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