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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 14 липня 2021 р.  
№ 716 
Київ 
 

Про внесення змін у додаток до Порядку 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 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести зміни у додаток до Порядку 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, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання 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”, виклавши його в редакції, що додається. 
 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 



Додаток до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 14 липня 2021 р. 716) 
КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ  

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 в Україні 

  Підстава для формування  
COVID-сертифіката 

Клінічні критерії для формування 
COVID-сертифіката 

Строк дії міжнародного 
COVID-сертифіката  

України 

Строк дії внутрішнього 
COVID-сертифіката 

України 

Строк дії іноземного  
COVID-сертифіката на 
території України 

1. Вакцинація від гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом  
SARS-CoV-2  
(далі — COVID-19) 

у центральній базі даних електронної системи 
охорони здоров’я (далі — центральна база 
даних) в Реєстрі медичних записів, записів 
про направлення та рецептів щодо кожної 
введеної дози за протоколом наявні відомості 
про повний курс вакцинації від COVID-19 
(наявні медичні записи про вакцинацію 
(щеплення, імунізацію) із зазначенням відо-
мостей про серію вакцини, які відповідають 
відомостям, що надані МОЗ, про серії вак-
цин, які застосовуються (під час перевірки 
відомостей про серію вакцини не врахову-
ються наявність незаповнених місць та спеці-
альних символів, а також відмінності, пов’я-
зані з регістром літер, та застосовується транс-
літерація українського алфавіту латиницею, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 січня 2010 р. № 55  “Про 
впорядкування транслітерації українського 
алфавіту латиницею”  (Офіційний вісник 
України, 2010 р., № 5, ст. 202) 
COVID-сертифікат може бути сформований 
відразу після внесення до центральної бази 
даних відомостей щодо останньої дози 
вакцини відповідно до протоколу вакцинації 
від COVID-19 

 

 

 

 

 180 діб від дня введення 
останньої дози відповід-
но до протоколу вакци-
нації від COVID-19 

180 діб від дня введення 
останньої дози відповід-
но до протоколу вакци-
нації від COVID-19 
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  Підстава для формування  
COVID-сертифіката 

Клінічні критерії для формування 
COVID-сертифіката 

Строк дії міжнародного 
COVID-сертифіката  

України 

Строк дії внутрішнього 
COVID-сертифіката 

України 

Строк дії іноземного  
COVID-сертифіката на 
території України 

2. Тестування методом 
полімеразної ланцюгової 
реакції на COVID-19  
(далі — тестування на 
COVID-19) 

у центральній базі даних наявні відомості 
про результат тестування на COVID-19 із 
негативним результатом 

COVID-сертифікат може бути сформований 
відразу після внесення до центральної бази 
даних відомостей щодо отримання негатив-
ного результату тестування на COVID-19 

 72 години починаючи 
від години забору 
матеріалів для аналізу 

72 години починаючи 
від години забору 
матеріалів для аналізу 

3. Одужання від COVID-19 у центральній базі даних наявні відомості 
про діагноз COVID-19, підтверджений 
позитивним результатом тестування на 
COVID-19 або експрес-тесту на визначення 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2 

COVID-сертифікат може бути сформований на 
чотирнадцятий день після дати забору 
біологічного матеріалу для тестування на 
COVID-19, результат якого є позитивний, за 
наявності відомостей про одужання 

180 діб від дати забору 
матеріалів, що дали пози-
тивний результат тесту-
вання на COVID-19 

180 діб від дати забору 
матеріалів, що дали пози-
тивний результат тесту-
вання на COVID-19 

180 діб від дати забору 
матеріалів, що дали 
позитивний результат 
тестування на COVID-19 

 


