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                   Шановна пані Лесю! 

 

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло у межах компетенції Ваш 
запит на публічну інформацію від 19 листопада 2021 року №17/3710/ЗПІ-21, щодо  
питань формування та використання COVID-сертифіката, та повідомляє. 

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» (із 
змінами) затверджено 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.  

Порядок визначає, що  COVID-сертифікат це документ в електронній формі, 
що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або 
одужання особи від зазначеної хвороби, який формується та видається 
уповноваженою установою держави, містить персональні дані власника і 
передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його 
належності власникові (власник COVID-сертифіката - фізична особа, медичні дані 
якої відображені в COVID-сертифікаті). 

Громадяни України які вакциновані від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або отримали негативний 
результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби на підтвердження 
цього можуть згенерувати цифровий COVID-сертифікат у застосунку або на 
порталі “Дія”. Автоматично генеруються два документа: для зовнішнього та для 
внутрішнього використання. Згенерований документ, можна надавати як в 
цифровому форматі, так і роздрукувати на звичайному папері. 
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Національна поліція є одним із органів, який відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 №1236 (із змінами) «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», слідкує за 
дотриманням карантинних обмежень під час епідемії.  

Підтвердження чинності COVID-сертифікатів здійснюється за ініціативою 
представників таких органів, підрозділів, осіб (далі - ініціатори): 

1) Адміністрації Держприкордонслужби - у випадку використання 
COVID-сертифікатів для перетину особою державного кордону на в’їзд в Україну: 

2) органів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням 
обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні, - у випадку контролю 
використання COVID-сертифікатів під час дії карантину або обмежувальних 
заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19: 

3) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних 
та юридичних осіб - у випадку використання COVID-сертифікатів для здійснення 
заходів (діяльності) без застосування обмежень, встановлених до відповідного 
рівня епідемічної небезпеки: 

4) органів, визначених актами законодавства іноземних держав, - у 
випадку використання міжнародних COVID-сертифікатів за межами України: 

5) МЗС - у випадку перевірки правил валідації інших держав; 
6) підрозділів, визначених МОЗ та Мінцифри, які відповідають за 

технічну підтримку програмних засобів підтвердження чинності COVID-

сертифікатів, - у випадках звернення власників (їх законних представників) 
сертифікатів та ініціаторів, зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту, з проблем 
користування COVID-сертифікатами або програмними засобами: отримання 
повідомлення про технічні помилки в роботі програмних засобів; отримання 
повідомлення з МЗС про невиконання іноземною державою зобов’язань, 
пов’язаних з використанням міжнародних COVID-сертифікатів на її території. 
    

 

Заступник Міністра з питань  
цифрового розвитку, цифрових  
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