
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(МКІП)
вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 235-32-57, тел. (044) 235-23-78

E-mail: info@mkip.gov.ua,  web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 43220275 
________________________________________________________________________________

від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

Керівникам підприємств,
установ та організацій,

підпорядкованих МКІП

МКІП бере активну участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії серед населення щодо проведення добровільної вакцинації від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. У 
контексті цієї роботи реалізуються заходи з поширення відповідної інформації, 
надається сприяння іншим органам влади у протидії COVID-19 та поширенні 
тематичної соціальної реклами.

Зокрема, МКІП в межах компетенції забезпечує розповсюдження 
відповідних роликів, поширення іншої інформаційної продукції, надає 
рекомендації щодо поширення відповідної інформації у мережі Інтернет та 
соціальних мережах.

Додатком до листа надаємо актуальні доповнення до раніше надісланого 
переліку контенту, що може бути використаний з метою інформування людей 
літнього віку та інших пріоритетних категорій населення щодо вакцинації проти 
COVID-19.

Просимо розглянути можливість поширення згаданих інформаційних 
матеріалів через доступні канали комунікації (наприклад, інформаційні сайти 
закладів та установ), та їх використання під час здійснення щоденних завдань і в 
процесі надання послуг громадянам.

Додаток: доповнення до переліку актуального контенту для 
поширення з метою запобігання COVID-19 на 2 арк.

Заступник Міністра  Тарас ШЕВЧЕНКО

О. Гаврилова 
234 41 93
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Додаток 
 

Доповнення до переліку актуального контенту для поширення з метою 
запобігання COVID-19  

 
- Відеоролик звернення лікарів перед зимовими святами. Текст 

https://docs.google.com/document/d/1h6_aoXOAY3wzLewp0ZRpP6dI83GSNJsjIpY9Hy52hb0/edit?usp=sha

ring Відео: https://drive.google.com/file/d/1TVL70FXVeC7JNzwhd2C63ABJyIf8aceb/view?usp=sharing 

- Відеоролик всеукраїнської кампанії «Україна вакцинується. Чернігівщина». 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xthYJg5Jrs9dLvFHrQ6jsBKtrOwnoX6a 

- Реліз «МОЗ доповнило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EHP81BOgZ8fa6hHNwlmXSePd-rUYM2Jy  

- Реліз «Як вакцинувати дітей віком 12+ проти COVID-19»  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MvDJNDxcL6yEtdbKcstgW-SEbGP3AGZK  

- Відеоролик «Пояснення хірурга-онколога Олександра Стаховського чи варто вакцинуватись 

тим хто перехворів COVID-19» Текст: https://docs.google.com/document/d/1b45RkXSFwdAYB-

0DyODs4sAdzECG2B7skRylqeQowtY/edit?usp=sharing Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1q7WxEpEGeKm6ckkkPAKBQKCluv8-vV0o/view?usp=sharing 

- Робота пунктів та центрів вакцинації проти COVID-19 на новорічні свята 

https://docs.google.com/document/d/1VyhKDUHQnDOCPXVEcuVF4FpfZYCjNhWIiATr5QgZ6Qk/edit 

- Реліз «Робота пунктів та центрів вакцинації проти COVID-19 на новорічні свята» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VvzaI7Wqxoc5JWcqdphMbuMtHmdzjI23  

- Інфографіку «Як працюють різні типи вакцин». Також є картинки для сторіс. Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1K9MW1VOqFKrusF6nHXeiOTWMymGh9tFM2-

ItUCFFBQI/edit?usp=sharing Зображення: 

https://drive.google.com/drive/folders/1J__1JRAGgaT2nDsK6AD0RnN6A_ghbkEa?usp=sharing 

- Публікацію «Українці вважають масову вакцинацію від COVID-19 одним з головних досягнень 

країни у 2021 році» https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13-e3qZkbbk_yjctMxGqZ67m5r_pGQwtd  

- Відеоролик із закликом вакцинуватись від кардіохірурга Василя Лазоришенця Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1gWvZS_5O0jML-Q6vDOmcNrWMip-

w7q6mbs1xi6bySbE/edit?usp=sharing Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1SGhKvjaRimjgHVCGvX4cPN2lzRDZmCHy/view?usp=sharing 

- Антифейк про те, що у складі вакцин не міститься ртуть Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1yyd8cDs6cKGqlZnIPNuxjvhArfhNnYYVp5WPhl0Eejo/edit?usp=shari

ng Зображення: https://drive.google.com/file/d/1veNNOaikZ1Yzl92y3HRJe6AuMj9RziYZ/view?usp=sharing 

- Відео про порушення інтервалів вакцин. Відео: https://drive.google.com/file/d/1SHFKtyk-

OmvHgBVlZ2t1quxmmLfh-x4_/view?usp=sharing Текст: https://docs.google.com/document/d/1WwhNIT-

QK4dnmCOV0NIUx8pA3x_DSrvSdtC0CkJEgAo/edit?usp=sharing 

- Реліз «Міжнародний благодійний фонд Карітас України долучився до проєкту Інфоволонтери і 

проводить інформаційну кампанію по вакцинації від COVID-19 для людей 60+» 

https://drive.google.com/drive/folders/1sJ5HvXqrITTs-artVLrnTzRvGe832ina 



 
2 

 

- Реліз «Як працюють вакцини від COVID-19 – пояснюють інфекціоніст і експертка з 

фармаконагляду» https://drive.google.com/drive/u/0/folders/199hVzKKzM_d8eo7mXSxLFlMg3MaNy1cH  

- Публікацію «Бустерна vs додаткова доза» 

https://drive.google.com/drive/folders/1aep8sB1TYrIeRIWAxyEfYFnPoaIL89iU  

- Інфографіку «Як створюють вакцини» Текст: https://docs.google.com/document/d/1umrVO6z-

HK1JpVYABR8kFR3xuenTEsXp8UNhCS0gbt0/edit?usp=sharing Зображення: 

https://drive.google.com/drive/folders/12ykn8k_FGjp7FvEWYb5jfRxtwlloEt5v?usp=sharing 

- Відеролик в рамках кампанії «Україна вакцинується» (івано-Франківщина)  Відео: 

https://drive.google.com/file/d/10nELjR4apCDO6ZRteYKXb6bfCyLaDbpf/view?usp=sharing Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1P9Nr4SfCOAmwdrseRTlpm6POrRGEvh0Vg7AzyRFwUl0/edit?usp=sh

aring 

- Відеоролик про протипоказання до вакцинації (Олександр Заіка) 

- Відео: https://drive.google.com/file/d/1kWLxrlkg5_-_zCTI1K1Rs-JoyNVxR1VV/view?usp=sharing 

Текст: https://docs.google.com/document/d/1KvNF1wJ6ZNRbNDFrIRQU-kYpZRHgklwQ-

ofyrqxn2Ek/edit?usp=sharing 

- Антифейк «Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла» Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1jenTzaGvBhabKC0wN5mMR9DE01wSJ36P0J0XmDPdTs8/edit?usp=

sharing Зображення: https://drive.google.com/file/d/1f2n6vw1tTQc94BaazQXAfjXh-

Tr5obfK/view?usp=sharing 

- Відеоролик «Вакцини не можуть впливати на ДНК» Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1UZgJc_dKSn0iEUg1xH57Hy8LaPEgjp2Btq7j8wbKYZg/edit?usp=shari

ng Відео: https://drive.google.com/file/d/1OH-AemGD2WPyZYEJs-1smoQ0sPYv9kf6/view?usp=sharing 

- Публікацію від Клубу амбасадорів здоров’я Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1tUJ2fLZjEoDekw-HcZBGInetmUP-Tcz-

mGSBII08_FU/edit?usp=sharing Зображення (1-4) - 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I9h90kb2PfcTlvnIK2Q5bBumVyBz0giG + картинки для сторіс 

https://drive.google.com/drive/folders/1OdD0V3CxajAehUHUmekxLiWrWsHK3mEg?usp=sharing 


