
Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.10.2018 

За період 1987 – вересень 2018 р.1 в Україні офіційно зареєстровано 329 032 випадки ВІЛ-
інфекції серед громадян України, зокрема 108 809 випадків захворювання на СНІД та 47 369 
випадків смерті від недуг, зумовлених СНІДом. 

Станом на 01.10.2018 у ЗОЗ служби СНІДу під медичним наглядом перебувало 144 633 ВІЛ-
інфікованих громадянина України, зокрема 46 443 хворих із діагнозом СНІД. 

Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 342,6 на 100 000 населення і на 4% 
перевищував інтенсивний показник за відповідний період минулого року (329,6). Найвищі рівні 
поширеності ВІЛ-інфекції зареєстровано в Одеській (933,3 на 100 000 населення), 
Дніпропетровській (823,5), Миколаївській (790,2) областях, м. Київ (477,7), Київській (432,7), 
Херсонській (426,8) та Черкаській (412,7) областях (рис. 1). 

Показник поширеності СНІДу становив 110,0 на 100 000 населення і зріс порівняно з 
минулим роком (100,9) на 0,4%. Найвищі рівні поширеності СНІДу зареєстровано в Одеській 
(354,2 на 100 000 населення), Дніпропетровській (275,8), Миколаївській (154,8), Київській 
(145,8), Донецькій (139,0) областях (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу, за даними медичного нагляду, по регіонах України 
станом на 01.10.2018 

                                                   
1 Без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 р. та частини території проведення антитерористичної 
операції/ООС із 2015 р. 



За 9 місяців 2018 р. в Україні кількість зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян зросла на 
158 осіб — узято на облік 13 414 ВІЛ-інфікованих осіб, порівняно з 13 256 за аналогічний період 
2017 р. Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію у країні зріс на 1,6% та склав 31,7 на 100 000 
населення. 

Найвищі рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію зареєстровано у Дніпропетровській (78,9 на 
100 000 населення), Одеській (74,3), Миколаївській (55,5) областях, м. Київ (48,7), Київській 
(40,1), Кіровоградській (38,6), Чернігівській (37,5), Херсонській (36,6) областях (рис. 2). 

У структурі шляхів передавання ВІЛ-інфекції серед осіб із уперше в житті поставленим 
діагнозом переважає частка осіб зі статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування 
ВІЛ. За 9 місяців 2018 р. цей показник досяг 65,8%, проти 63,5% за відповідний період минулого 
року. 

Протягом 9 місяців 2018 р. зареєстровано 6 605 нових випадків СНІДу, порівняно з 6 797 
випадками за відповідний період минулого року. Рівень захворюваності на СНІД у країні 
знизився на 2,5% та склав 15,6 на 100 000 населення, проти 16,0 за 9 місяців 2017 р. Найвищі 
рівні захворюваності на СНІД зареєстровано в Одеській (53,1 на 100 000 населення), 
Дніпропетровській (39,5), Миколаївській (25,5), Донецькій (18,3), Херсонській (16,2), Київській 
(15,8) областях (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Захворюваність на ВІЛ-інфекцію та СНІД, за даними медичного нагляду, по регіонах 
України станом на 01.10.2018 

 



За 9 місяців 2018 р. зареєстровано 2 361 випадок смерті від СНІДу, проти 2 248 випадків за 
відповідний період минулого року. Показники смертності від СНІДу становили 5,6 та 5,3 на 100 
000 населення відповідно. Темп зростання показника склав +5,7%. Найвищі рівні смертності від 
СНІДу зареєстровано у Дніпропетровській (18,6 на 100 000 населення), Одеській (10,3), 
Кіровоградській (9,4), Миколаївській (8,9) областях та в м. Київ (6,5). 


