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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 18 серпня 2021 р.  
№ 889 
Київ 
 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  
від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 50, ст. 3075, № 54, ст. 3342) — із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 787, і 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” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, 
ст. 3342) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 797, 
зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2021 р. № 889 

ЗМІНИ, 
 що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236: 

1) в абзаці першому підпункту 5 пункту 22 слова і цифри “іноземного COVID-сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними” замінити словами і цифрами 
“іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами 
вакцин, включених”, а після слів “виданого уповноваженими органами” доповнити словами “держав ― 
членів Європейського Союзу або уповноваженими органами інших”; 

2) в абзацах вісімнадцятому та тридцятому пункту 7 слова і цифри “отримання повного курсу 
вакцинації від COVID-19” замінити словами і цифрами “вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома 
дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 
використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від COVID-19”. 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677: 

1) абзац другий пункту 7 після слів “які потребують додаткового захисту, або громадянам” 
доповнити словами “держав ― членів Європейського Союзу або”; 

2) у 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, затвердженому зазначеною постановою: 

абзац восьмий пункту 2 після слів “формується та видається” доповнити словами “уповноваженою 
установою держав ― членів Європейського Союзу або”; 

у пункті 21 слова “відповідно до умов міжнародних договорів України про взаємне визнання COVID-
сертифікатів” виключити; 

таблицю 3 додатка до Порядку викласти в такій редакції: 
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“Таблиця 3 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2021 р. № 889) 

МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ СТРОКИ 
 між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності  

наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення  
повного циклу вакцинації від COVID-19 

Порядковий 
номер Назва вакцини Мінімальний строк 

між дозами 
Максимальний строк 

між дозами 
Чинність 

COVID-сертифіката 

1 КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 
(ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), 
ІНАКТИВОВАНА 

14 днів 180 днів від дати другої дози 

2 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ 21 день 180 днів від дати другої дози 

3 Moderna COVID-19 Vaccine 28 днів 180 днів від дати другої дози 

4 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 
VACCINE ASTRAZENECA 

28 днів 180 днів від дати другої дози 

5 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) 28 днів 180 днів від дати другої дози 

6 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
(РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 
CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD 

28 днів 180 днів від дати другої дози 

7 Janssen COVID-19 Vaccine одна доза через 14 днів після 
вакцинації від  
COVID-19”. 

 


