
Які документи я можу отримати, 
щоб підтвердити вакцинацію 
від COVID-19?

Усі щеплені від коронавірусної хвороби громадяни України 
на підтвердження цього можуть:

Яка різниця між цими документами?

отримати 
Міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію 
і профілактику 

Міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію

Можна отримати 
і надавати 
для перевірки 
електронну 
версію

Так

• У мобільному 
застосунку Дія

• Pdf-файл з Порталу 
державних послуг 
«Дія»

• Скріншот екрану

Ні

COVID-сертифікат

згенерувати 
COVID-сертифікат 
із QR-кодом

та/або

паперовий документ,  який за-
свідчує повний курс вакцина-
ції від COVID-19 і який можна 
отримати у лікаря, що прово-
див щеплення, або у сімейно-
го лікаря, після проходження 
повного курсу вакцинації про-
ти COVID-19. Документ підпи-
сується лікарем і засвідчується 
печаткою медичного закладу. 

документ, який можна отрима-
ти у цифровому форматі у за-
стосунку або на порталі «Дія». 
Термін придатності  COVID-сер-
тифікатів може відрізнятись 
відповідно до медичних даних. 
«Зелений» COVID-сертифікат 
свідчить про повну вакцинацію 
і чинний 365 днів, «жовтий» — 
про отримання однієї дози дво-
дозної антиковідної вакцини і 
чинний 120 днів.



Міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію

Можна отримати 
на папері (білому 
з ч/б друком)

Можна отримати 
при неповному 
циклі вакцинації 
(1 доза дводозної 
вакцини)

Можна отримати 
при повному 
циклі вакцинації 
(2 дози дводозної 
вакцини або 
одна доза 
однодозної)

Можна отримати 
при одужанні 
від COVID-19

Можна отримати 
при негативному 
результаті ПЛР-
тесту на COVID-19

Має QR-код

Приймають 
у світі

Більше на сайті 
tripadvisor.mfa.
gov.ua

Так

Всі примірники 
є рівноцінними 
копіями, які можна 
пред’являти

Так

Видається «жовтий 
сертифікат», який 
чинний 120 днів з дня 
отримання 1 дози 
вакцини

Так

Видається «зелений 
сертифікат», який 
чинний 365 днів з дня 
отримання 2-ї дози 
дводозної або через 
14 днів після щеплення 
однодозною вакциною

Так

Так

Так

Так

Приймається у всіх 
країнах Довірчої ме-
режі е-здоров’я ЄС. 
Станом на сьогодні 
список складає 43 кра-
їни, він розширюється 
щомісяця

Так

Пред’являти можна 
тільки оригінал

Ні

Так

Чинне 365 днів

Ні

Ні

Ні

Так

Приймається країна-
ми, що підписали від-
повідну декларацію 
ВООЗ 2001–2005 ро-
ків, коли вони в зеле-
ній зоні епідемічних 
обмежень і Україна 
також в зеленій зоні

COVID-сертифікат

https://tripadvisor.mfa.gov.ua
https://tripadvisor.mfa.gov.ua


«Жовті» та «зелені» СOVID-сертифікати

«Жовтий» 
сертифікат

Можна отримати в перший 
день після вакцинації 
першою дозою дводозної 
вакцини

Можна отримати 
в мобільному застосунку 
«Дія»

Можна отримати 
на порталі «Дія»

Скільки днів діє, 
починаючи від дати 
вакцинації

Можна верифікувати

Можна оновити 
до «зеленого»

Ні

Так

Так

365 днів

Мобільним 
застосунком 
«Дія» та вери- 
фікаторами усіх 
країн-членів 
Довірчої мережі 
е-здоров’я ЄС

Не застосовуються, 
бо це вже 
«зелений»

Так

Так

Так

120 днів

Мобільним 
застосунком 
«Дія»

Так. 

Достатньо 
отримати другу 
дозу щеплення 
від корона- 
вірусної 
хвороби

«Зелений» 
сертифікат



Як отримати міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію?

Як отримати COVID-сертифікат 
із QR-кодом

Отримати COVID-cертифікат у мобільному 
застосунку «Дія»

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати в лікаря, що 
проводив вам щеплення, або у свого сімейного лікаря, після проход-
ження повного курсу вакцинації проти COVID-19 дводозною вакциною 
або на 14-й день після щеплення однодозною вакциною (наприклад 
Johnson & Johnson). 

При отриманні хоча б 1 дози будь-якої доступної дводозної вакцини від 
COVID-19, ви можете згенерувати «жовтий» COVID-сертифікат,  який діє 
120 днів. 

При отриманні 2 доз вакцини — вам буде доступний «зелений» COVID- 
сертифікат як для внутрішнього користування на території України, так 
і для зовнішнього користування для виїзду за кордон (діє 365 днів, але 
країна може обмежити або продовжити термін дії в залежності від епі-
демічних обмежень та нових наукових медичних даних).

Крок 1.  Завантажте мобільний застосунок «Дія» та зареєструйтеся

1. У мобільному телефоні серед усіх програм знайдіть додаток 
“Google Play”. Якщо ви користувач iPhone — слід знайти програму 
App Store.

2. У пошуковому рядку зверху напишіть «Дія», виберіть програму та 
натисніть «Завантажити».

3. Відкрийте на телефоні додаток «Дія» та виконуйте подальші вка-
зівки щодо реєстрації:

• Спосіб 1. Для реєстрації можна автоматично вибрати опцію під-
твердити особу за допомогою додатку банку, картку якого ви 
маєте та в онлайн-системі якого ви зареєстровані. 

Якщо ви досі не зареєстровані в онлайн-сервісах вашого бан-
ку — вам слід це зробити для автоматичного входу в «Дію». 
Неможливо увійти за допомогою онлайн-сервісу банку, якщо 
у вас є лише банківська картка. Потрібно зареєструватися в 
онлайн-системі вашого банку. Наприклад, користувачі «Приват- 
Банку» — можуть підтвердити особу у «Дії», якщо зареєстровані 

АЛГОРИТМ ДІЙ



у системі «Приват24». Для користувачів Ощадбанку — слід бути 
зареєстрованим у сервісі «Ощад 24/7». Кожен банк має свою 
онлайн-систему, в якій потрібно зареєструватися. 

Після підтвердження особи за допомогою банківського онлайн- 
сервісу ви можете увійти в додаток «Дія». Далі натисніть «Меню» 
та оберіть опцію «Дія.Підпис» і виконуйте подальші вказівки. 

• Спосіб 2. Увійти в мобільний застосунок також можна за допо-
могою NFC, якщо у вас є ID-картка чи біометричний паспорт. Для 
цього слід переконатися, чи підтримує ваш мобільний телефон 
функцію зчитування NFC-чіпу (який вбудований у біометричні 
паспорти та ID-картки). Виберіть функцію при вході “NFC”, про-
скануйте першу сторінку закордонного паспорта чи ID-картки 
у відповідному полі і далі прикладіть паспорт чи ID-картку до 
мобільного телефону та виконуйте вказівки. 

Крок 2. Отримайте COVID-сертифікат

У мобільному додатку «Дія» доступна лише цифрова версія сертифіка-
та. Його можна показати лише з використанням мобільного телефону.

1. Увійдіть в уже попередньо завантажену програму «Дія».

2. Виберіть розділ «Послуги», а в ньому вкладку «COVID-сертифікати

3. Поставте галочку, щоб дати згоду «Дії» на доступ до ваших медич-
них даних.

Якщо все коректно — у додатку з’явиться  внутрішній («жовтий» чи «зе-
лений») і зовнішній COVID-сертифікати. Внутрішні COVID-сертифікати 
доступні українською мовою, зовнішній — англійською.   

Якщо для того, щоб згенерувати сертифікат, додаток просить у вас за-
стосувати «Дія.Підпис», то просто оновіть додаток у програмі “Google 
Play” для Android чи App Store для iPhone. У новій версії додатку для 
створення сертифіката «Дія.Підпис» не потрібен.

Отримати COVID-cертифікат на сайті «Дія» 

Крок 1. Увійдіть на сайт «Дія» та зареєструйтеся
  

1. Натисніть за посиланням: diia.gov.ua або введіть у пошуковику 
Google

2. Натисніть у верхньому правому кутку «Зареєструватися».

3. Оберіть спосіб реєстрації: 

• Спосіб 1. За допомогою електронного цифрового підпису, якщо 
він у вас є.

https://diia.gov.ua


• Спосіб 2. Якщо ви не маєте електронного цифрового підпису, за 
допомогою входу в онлайн-систему вашого банку. У полі реє-
страції виберіть функцію «Авторизуватися з ID.gov.ua», далі ви-
беріть «Bank ID НБУ» та увійдіть у систему вашого банку. Для 
цього потрібно не лише мати картку цього банку, але бути ко-
ристувачем онлайн-сервісу цього банку. 

Крок 2. Отримати COVID-сертифікат

На сайті державних цифрових послуг «Дія» ви можете отримати 
COVID-сертифікат, який можна видрукувати. 

Щоб отримати COVID-сертифікат на сайті «Дія»:

1. Увійдіть в особистий кабінет за допомогою електронного цифро-
вого підпису та паролю до нього або авторизуйтеся за допомогою 
онлайн-сервісу вашого банку. 

2. У розділі «Послуги» оберіть «COVID-сертифікат».

3. Перевірте ваші персональні дані, ознайомтеся зі згодою про їх пе-
редачу та підпишіть її.

4. Після цього очікуйте сповіщення на вашій електронній пошті про 
згенерований сертифікат.

5. Щоб завантажити сертифікат: увійдіть у систему ще раз та у вклад-
ці «Замовлені послуги» натисніть на відповідне посилання для за-
вантаження.                                                                                   

ВАЖЛИВО: якщо ви раніше вже отримали документи про вакцина-
цію із терміном на пів року, вам необхідно:

• COVID-сертифікат у застосунку «Дія» — оновити його протягом мі-
сяця до завершення терміну його чинності. Для цього потрібно ви-
далити попередній COVID-сертифікат та згенерувати новий

• Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 — після закін-
чення дії поточного документа (180 днів) звернутись до свого сімей-
ного лікаря та отримати нове міжнародне свідоцтво (воно буде дійс-
не ще пів року)


