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(ВООЗ)

1. Comirnaty/Pfizer/BioNTech;

2. AstraZeneca/Covishield (Індія);   
SKBio (Південна Корея);

3. Janssen (компанія Johnson & 
Johnson);

4. Moderna (США);

5. Sinovac (Sinopharm);

6. CoronaVac (виробництва Sinovac
Biotech);

7. Covishield (виробництва Sinovac
Biotech);

ЄАЛЗ – Європейське агентство 
з лікарських засобів

1. Comirnaty/ Pfizer/BioNTech;

2. AstraZeneca;

3. Janssen (компанія Johnson & 
Johnson);

4. Moderna (США);

1. Comirnaty/ Pfizer/BioNTech;

2. AstraZeneca/Covishield (Індія);   
SKBio (Південна Корея);

3. Janssen (компанія Johnson & 
Johnson);

4. Moderna (США);

5. CoronaVac (виробництва 
Sinovac Biotech);



21 день

Comirnaty/Pfizer-BioNTech 

28 днів

Moderna/Moderna

14 днів

CoronaVac/Sinovac Biotech

28 днів

AstraZeneca-SKBio/ Covishield
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28 днів
Comirnaty/Pfizer або
Moderna

Comirnaty/Pfizer або 
Moderna

AstraZeneca-SKBio/ 
Covishield

Comirnaty/Pfizer або 
Moderna28 днів



ПОРЯДОК формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від
зазначеної хвороби, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2021 №677

Підставами для формування COVID-сертифіката є наявність
внесеної до центральної бази даних в установленому порядку інформації про:

вакцинацію
від COVID-19 особи 1 тестування

на COVID-19 особи2 факт одужання
від COVID-19 особи3

• Формування COVID-сертифіката здійснюється уповноваженою установою за запитом запитувача.

• Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.

• COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі мають однакову юридичну силу.

• Запитувач може отримати один чи більше COVID-сертифікатів відповідно до відомостей, що містяться та 

надходять з центральної бази даних, та відповідно до клінічних критеріїв формування та використання

COVID-сертифікатів.
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• COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної
бази даних відомостей щодо вакцинації.

• В "Дії" можна згенерувати як внутрішній, так і міжнародний сертифікат.
• Вид сертифіката (жовтий або зелений) - тільки для внутрішніх сертифікатів, що

підтверджують вакцинацію від COVID-19.

дві дози
365 днів (зелений сертифікат)  
та міжнародний сертифікат від
дня введення останньої дози

одна доза
30 днів (жовтий сертифікат)
та внутрішній сертифікат від
дня введення першої дози

Строк дії COVID-сертифіката для дводозної вакцини
від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2): 
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• Сертифікат про негативні результати ПЛР-тесту діятиме протягом 72 годин з години тестування.

• В Дії такий сертифікат з'явиться протягом 15 днів, як лікар внесе відповідні дані в систему,     
він діятиме з 15 дня по 105 день, тобто 90 днів.

• Отримати сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого та 
внесеного лікарем до електронної системи діагнозу COVID-19.

• Сертифікат про одужання можна отримати тільки в цифровому форматі.

8



Нині, українці мають змогу отримати 

сертифікат не тільки у паперовому 

вигляді, а й згенерувати його в 

мобільному додатку «Дія»
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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію 

можуть отримати громадяни, які 

пройшли повний курс щеплення           

від Covid-19 двома дозами вакцини



Сертифікат можна роздрукувати або просто зберегти файл на 
телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана

10

сертифікат з’являється у смартфоні

надати згоду на обробку даних з ЕСОЗ

вибрати в меню опцію «Послуги»

натиснути «COVID-сертифікат»

натиснути «Отримати сертифікат»

авторизуватись у застосунку

встановити в смартфоні оновлену версію застосунку «Дія»
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вибрати в меню опцію «Послуги»

натиснути «COVID-сертифікат» та зробити запит

сертифікат з’являється у смартфоні

додати свідоцтво народження дитини

Підлітки з 14 років самостійно можуть авторизуватись у «Дії» 
за допомогою чіпа NFC на ID-карті або в біометричному паспорті. 
Після цього вони можуть створити COVID-сертифікат.
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