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Оновлена дорожня карта вакцинації 

 

4 лютого 2021 року Штаб вакцинокерованих інфекцій МОЗ затвердив оновлену Дорожню карту 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. 
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав її 9 лютого 2021 року.  

Її розроблено для забезпечення належного доступу до вакцини проти COVID-19 для всього населення 
України віком від 18 років. 

Вакцинація відбуватись у 5 етапів.  

Початковий етап кампанії з вакцинації розпочнеться з «першої хвилі». У цей час використовуватимуть  
вакцину виробництва Pfizer/BioNTech, отриманих через глобальну ініціативу COVAX.  

Зважаючи на те, що постачання вакцин для «першої хвилі» буде обмеженим (очікувана кількість — 
117 000 доз для 58 500 людей), спочатку щеплення отримають медичні працівники, які надають 
допомогу хворим на COVID-19. Вакцинація «першої хвилі» здійснюватиметься мобільними бригадами, 
які виїжджатимуть до робочих колективів медиків. 

Загалом, під час першого етапу спершу будуть вакциновані:  

● Всі працівники мобільних бригад з вакцинації. 

● Всі медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в 
закладах охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну 
хворобу COVID-19. 

● Всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну 
хворобу COVID-19. 

● Всі працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями. 

● Люди, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого 
віку тощо). 

● Працівники спеціалізованих закладів (інтернатів, будинків для осіб похилого віку тощо). 

● Військовослужбовці (включно зі Збройними силами України та Національною гвардією 
України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України. 

 

Два способи організації процесу вакцинації від COVID-19: 

1. За допомогою мобільних бригад з імунізації. 

Мобільні бригади виїжджатимуть до колективів медиків, працівників соціальної сфери, освітян, 
військовослужбовців тощо, а також туди, де доступ до закладів охорони здоров’я ускладнений або 
неможливий. Для впровадження основних етапів вакцинації, вказаних у Дорожній карті МОЗ України, 
буде залучено до 600 таких бригад. 

2. Вакцинація на базі пунктів щеплень. 

Медичні працівники проводять вакцинацію всіх людей, яких направлено до них відповідно до етапу 
проведення імунізації за попереднім записом.  
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Для здійснення вакцинації від COVID-19 на базі закладів 
охорони здоров’я потрібно додатково залучити до 4 300 пунктів щеплень. Окрім того, вакцинацію від 
COVID-19 в закладах охорони здоров’я буде організовано у такий спосіб, щоб не порушувати рутинної 
вакцинації. 

 

Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей, а також Автономної Республіки Крим, матимуть доступ до вакцин від коронавірусної 
хвороби в пунктах щеплень на територіях, підконтрольних уряду України. 

 

Наявні вакцини від COVID-19 потребують  наступних температурних режимів зберігання: 

-60… -80°C 

o Таких умов вимагають вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. 

o За результатами тендеру обрано приватну логістичну компанію, яка має відповідний досвід 
логістики медичних препаратів у наднизьких температурах. Ця компанія має е достатню 
кількість обладнання для дотримання вимог холодового ланцюга, а також надає 
спеціалізований транспорт для доставки вакцини до регіональних центрів. 

o Розвозити вакцину будуть щотижня, суворо дотримуючись температурного режиму.  

o В обласних центрах для вакцини підготовлено 25 складів. Вакцини мають бути використані 
протягом 5 днів з моменту надходження на склад, оскільки там вони будуть зберігатися за 
температури +2 до +8°C.  

o У районах вакцину не зберігатимуть. Зі складів регіонального рівня її щодня забиратимуть 
мобільні бригади відповідно до попередньо складеного маршруту виїзду та реєстру людей, які 
отримуватимуть щеплення.  

-20°C 

o Зберігання вакцин за температури -20°C здатне забезпечити Державне підприємство 
«Укрвакцина» (підприємство також розмитнює препарати, а потім зберігає на центральному 
складі). У холодильному обладнанні ДП «Укрвакцина» за -20°C можна зберігати до 3 000 000 
доз вакцини. Окрім того, ДП «Укрвакцина» може доправляти вакцини до регіональних складів. 

+2…+8°C 

o Такий температурний режим також забезпечить ДП «Укрвакцина». Підприємство має 
потужності для прийняття на склад і зберігання одночасно до 30 000 000 доз, а також 
спеціалізований транспорт для доставки в обласні центри.  

o У регіонах працюватимуть 25 закладів, які можуть зберігати обсяг препаратів дво- чи 
тримісячної потреби. 

o У районах також передбачено 490 пунктів, в яких може зберігатися обсяг препаратів для 
задоволення потреби у вакцині до 2–4 тижнів. 

 

Розподіл вакцини відбувається відповідно до наказу МОЗ України на 25 обласних центрів. За наказом 
МОЗ України обласні центри готують відповідні регіональні розпорядження для розподілу на 
районний рівень.  

 


