
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.

Додатки: доповнення до переліку актуального контенту для поширення з метою 
запобігання COVID-19 на 2 арк;
інформація від МОЗ щодо бустерної вакцинації від COVID-19 на 3 арк.

Заступник Міністра  Тарас ШЕВЧЕНКО

О. Гаврилова 
234 41 93

mailto:info@mkip.gov.ua
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Додаток 
 

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

 
- Відеоролик «Діти дякують лікарям». Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1e3bT2SpThrT4OOUcMbRde6DyRskTJg0Y/view?usp=sharing   

Текст: https://docs.google.com/document/d/1J91G8JRpWnfxIZO4Q3io8-

yBN5wSxcwDpUyVA8Xk740/edit?usp=sharing 

- Відеоролик “Вакцинація - це захист” Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1hAbfDH4T22VPbYfnYWZt1qSp1_dDiBD8c1UihEwJPco/edit?usp=sha

ring  

Відео: https://drive.google.com/file/d/1Vxn702JjLCy2_0zYiLTTBllF-CEJuMMV/view?usp=sharing  

- Реліз та інфографіку “Чому вакцини створювалися за такий короткий час” 

Текст: https://docs.google.com/document/d/11CzKur5Z0x-acHAO-

ZQsZhCEopTYOSEq4GPs6uCsf5c/edit?usp=sharing  

Зображення + сторіс: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hCEHMF9hI4NkbXNjFbhJ3iqjXNisQXjd?usp=sharing  

- Реліз про бустерну дозу для всіх https://drive.google.com/drive/folders/1REppM1HL-V-

ELrCelyU9AvqVhSAtg85V?usp=sharing  

- Зображення “Забуті моменти” 

Текст: https://docs.google.com/document/d/1mey0lVo-

GBWAju7bWc4F3Vxhyxorcv_ZRE4cKksKA3c/edit?usp=sharing  

Зображення: (+сторіс) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VX_k9DKBJCCRmdsaw7-

c9QYuBfZDQyC1  

- Мапа кількості щеплень https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ii8-

axUbZCMW8AO0WhhAm_29CR4c9PLg  

- Відеоролик всеукраїнської кампанії «Україна вакцинується. Вінниччина».  

Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1ksk2zMPH14tx4ccCuhKb2uf6yDehVB0JzgZVhusIfN8/edit?usp=shari

ng  

Відео: https://drive.google.com/file/d/1Jd81JlIGikmnqmX-ybSCGrFi0kBoNEPc/view?usp=sharing 

- Відеоролик всеукраїнської кампанії «Україна вакцинується. Львівщина».  

Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1Mf6Qp5al_OmpurgbktpnpxrtaXn65K4Tmz67fBcLP9g/edit?usp=sha

ring  

Відео: https://drive.google.com/file/d/1j8ULyXLWQcb7HREbWlDxk28xEJjnat_l/view?usp=sharing 

- Реліз «МОЗ спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19». 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xl3e74KSah5qBoLJzmggaBj1x7t1xcje  

https://docs.google.com/document/d/1J91G8JRpWnfxIZO4Q3io8-yBN5wSxcwDpUyVA8Xk740/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J91G8JRpWnfxIZO4Q3io8-yBN5wSxcwDpUyVA8Xk740/edit?usp=sharing
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- Реліз «Медики, комунальники та місцеві урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JvEixpKHAXuGp2TmpDIx4I47b4uAR99t  

- Пост «Вакцинацію від COVID-19 першою дозою отримали 38,9% людей старше 60 років». Текст 

https://docs.google.com/document/d/1KqI9v3xmjWZV00X5XAVuhGkv--n8jVWzPiM-

XdJQ0TM/edit?usp=sharing Зображення: 

https://drive.google.com/file/d/1lilT1eC1H1et45bZ3KCb4vWcvD6PPodP/view?usp=sharing 

- Антифейк про вакцинацію людей із серцево-судинними хворобами. Текст: 

https://docs.google.com/document/d/10QmnoWIWjJL9XGkl-

R32Ad98hv0t_ETG8OAcTpJuw_w/edit?usp=sharing Зображення: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16iVtllvocyRFyn3tOUZiQjEbW_QFDKxO 

- Відеоролик «Україна вакцинується. Київщина». Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1laLSzgJSNWwGT4nKK2Tc8duG_qKn6t6BUfYyHzPWETE/edit?usp=sh

aring Відео: https://drive.google.com/file/d/1psLTdXfwwewHcWnQir8yqtBExJq6ehZG/view?usp=sharing 

- Відеоролик щодо протипоказань до вакцинації. Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1x7H-fPZv47N1wCDtGGu-

v78587ZUBunoD3Yr1sw1JG0/edit?usp=sharing Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1KrK9v4KxsFwBFfqqtlYgo0ycGo3cWvZk/view?usp=sharing 

- Відеоролик з ректором університету Богомольця про вакцинацію Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1B6Livt2iVRxufjQZ_U8pNXP_1gN94-o3/view?usp=sharing Текст: 

https://docs.google.com/document/d/15tshCOTFFsZCfrrr2NXuZZ6qUvm4xPZ73zMuA9BGOCU/edit?usp=sh

aring 

 

 

https://docs.google.com/document/d/15tshCOTFFsZCfrrr2NXuZZ6qUvm4xPZ73zMuA9BGOCU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15tshCOTFFsZCfrrr2NXuZZ6qUvm4xPZ73zMuA9BGOCU/edit?usp=sharing


 

 

 

 

Бустерна вакцинація від COVID-19: 

• Сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх 

куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним 

статусом. 

• До прикладу, за відкритими даними, у Швейцарії COVID-19 

призводить до смерті невакцинованих у майже 22 раза частіше, ніж 

тих, хто пройшов повний курс вакцинації, у США – від 5 до 7 разів, 

в залежності від вакцини, у Франції – у 8 разів, зі збільшенням 

ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку. 

• Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого 

населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.  

• За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були 

не вакциновані.  

• Відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, 

станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів 

серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, 

що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення. 

• Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 

4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого. 

• Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій 

групі 60+ років. 

• Ефективність вакцин поступово знижується з часом. Також на неї 

впливає поява нових штамів коронавірусу. Бустер дозволяє 

подовжити захист від COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок 

цієї хвороби. 

• Бустер на сьогодні дозволений всім вакцинованим людям старше 

18 років. 

• Медична система готується до чергового зростання кількості 

випадків COVID-19 в Україні. 

• Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють щодня. 

Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також 

для введення додаткової і бустерної доз.  

•  



 

Навіщо потрібен бустер:  

 

• Бустерна  доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий 

захист від нового штаму коронавіруса “Омікрон”.  

 

Коли потрібен  бустер:  

 

• Бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання 

другого щеплення від COVID-19.  

 

 

Якою вакциною щепитимуть: 

 

• Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – 

Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою 

вакциною була щеплена людина.  

• Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від 

Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу 

вакциною Pfizer. 

• За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою 

вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. 

 

• Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу 

вакцини  від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, 

оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової. 

• Після введення бустерної дози можна буде отримати новий 

COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. 

Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 

2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню 

повну вакцинацію. 

• Дуже важливо, щоб якомога більше невакцинованих українців, 

особливо з груп ризику, отримали базовий захист, який дають дві 

дози антиковідних вакцин. Це критично необхідно для літніх людей 

та людей із супутніми хворобами, адже в разі інфікування, повний 

курс щеплення допоможе зберегти їхні життя. 



 

• Для отримання будь-якої дози вакцини, можна записатися на 

щеплення у пункт чи центр вакцинації від COVID-19. Перелік та 

контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 

60 20 19. 

• Станом на 17 січня 2022 року  включно бустерну дозу отримали 

понад 100 тисяч людей. Зробіть бустер – подовжіть свій захист! 


