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2000 

• Україна - 6307 

• Вінницька область - 93 

2010 

• Україна - 20521 

• Вінницька область - 359 

2015 

• Україна - 15892 

• Вінницька область - 303 

2016 

• Україна - 17100 

• Вінницька область - 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

               

 Всього Осіб Питома вага, % 

жінки чоловіки жінки чоловіки 

Всього 299 134 165 44,8 55,2 

у тому числі у віці, років       

0–14 років 71 35 36 49,3 50,7 

15–17 років – – – – – 

18–24 років 20 12 8 60,0 40,0 

25–49 років 183 72 111 39,3 60,7 

50 років і старші 25 15 10 60,0 40,0 
1
 Громадян України.      

У 2017 році Всесвітній день боротьби зі СНІДом присвячений темі «Право на здоров’я». 
Це право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я. 
Це право кожного, у тому числі людей, які живуть з ВІЛ та постраждали від ВІЛ, на 
попередження та лікування хвороби, на прийняття рішення про своє власне здоров'я та 
дотримання власної поваги та гідності, право на відсутність дискримінації.  
 
 

 

Кількість хворих з уперше в 
житті встановленим діагнозом 

ВІЛ-інфекції 
 

 

Кількість померлих у Вінницькій області через хвороби, зумовлені 

вірусом імунодефіциту (ВІЛ) 
 

Розподіл за статтю ВІЛ-інфікованих1 з уперше в житті встановленим діагнозом у  2016 

році 
 

Ліквідація епідемії ВІЛ/СНІДу до кінця 2030 року є одним із завдань, що були 

затверджені під час Засідання Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 року та 

визначають пріоритети міжнародного розвитку до 2030 року. 
 



ВІЛ-інфіковані та 
хворі на СНІД  

2662 осіб 

Статевим 

шляхом - 66% 

Ін'єкційним шляхом 
(унаслідок введення 

наркотичних речовин) - 

25% Від ВІЛ-
інфікованої 

матері до дитини 
-  

8%  

Кваліфіковану 
допомогу ВІЛ-
інфікованим 

надають 

Центри 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги КЗ "Вінницький 

обласний 
клінічний центр 
профілактики та 

боротьби зі 
СНІДом" 

Кабінети 
"Довіра" 

Сайти ЗПТ 

(замісної 
підтримувальної 

терапії) 

Неурядові 
організації 
("Паросток", 

"Злагода". 
"Всеукраїнська 

організація 
ЛЖВ") 

Кабінети 
(відділення) 
інфекційних 
захворювань 

2006р. 
10%            
(4 особи) 

2010р.  
42%         
(27 осіб) 

2015р.  
56%        
(46 осіб) 

2016р.  
53%        
(37 осіб) 

 

Збільшилася кількість жінок, які 
вагітніють, знаючи про свій ВІЛ-
позитивний статус. 
 

Шляхи поширення  ВІЛ-інфекції у 2016 році 

 Головне управління статистики у Вінницькій області, 2017 


