
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ІМ. М.М. БОГОЛЮБОВА 

Н А К А З 

19  жовтня  2021 року   № 21/01-3 

 Київ 

 

  

Про обов’язкове профілактичне щеплення  

проти гострої респіраторної хвороби СОVID19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

  

 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за 

№ 1306/36928, затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (набирає 

чинності від  08.11.2021). 

Згідно з зазначеним Переліком, обов’язковим профілактичним щепленням 

проти гострої респіраторної хвороби СОVID19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

СОVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають, зокрема, 

працівники наукових установ та закладів вищої освіти незалежно від типу та 

форми власності. 

Обов’язковим профілактичним щепленням підлягають працівники у разі 

відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень 

відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення 

профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 16.09.2011 № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 11.10.2019 № 2070). 

Відповідно до пункту «б» статті 10 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» громадяни України зобов’язані у передбачених 

законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити 

щеплення. 

Частиною другою статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» встановлено, що працівники окремих професій, виробництв 

та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та 

(або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим 

профілактичним щепленням також проти відповідних інфекційних хвороб. У разі 

відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, 

встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених 

видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних 

інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 

 

 

 



Враховуючи викладене, з метою запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби, 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Керівникам структурних підрозділів Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України: 

1.1.Повідомити працівників очолюваних ними підрозділів під розпис про 

необхідність обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої 

респіраторної хвороби СОVID19 до 07.11.2021. 

1.2. Попередити, що починаючи з 08.11.2021 у разі відсутності 

абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень 

працівники, які не будуть щеплені проти гострої респіраторної хвороби 

СОVID19 на період дії карантину або до проходження ними щеплення, 

будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

2. До 07.11.2021 працівникам структурних підрозділів Інституту теоретичної 

фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, які пройшли щеплення проти 

гострої респіраторної хвороби СОVID19 або мають абсолютні 

протипоказання до проведення профілактичних щеплень, надати відповідні 

підтверджувальні документи керівникам своїх структурних підрозділів. 

3. Відділу кадрів відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України 

забезпечити підготовку до 08.11.2021 проекту рішення Інституту 

теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України про відсторонення 

від роботи без збереження заробітної плати працівників, які у разі 

відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних 

щеплень не пройшли щеплення проти гострої респіраторної хвороби 

СОVID19. 

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора із 

загальних питань Миколу ГЛУШКА. 

Підстава: п. «б» статті 10 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я»,  ч.2 статті 12 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 16.09.2011 № 595 (у редакції 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.10.2019 

№ 2070), Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

04.10.2021 № 2153. 

 

 

 

Директор 
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