
РОЗ'ЯСНЕННЯ МОЗ УКРАЇНИ 
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ ПАЦІЄНТОМ 

РЕВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я України схвалює позицію Національної технічної групи 
експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) № 18-10/2021-1 
(https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.10.25_Pozytsia_NTGEI_18.10.2021.pdf) щодо 
окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні в частині ревакцинації в рамках схеми 
вакцинації незалежно від того, вакцина якого виробника була використана в первинній 
вакцинації.  

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання 
останньої дози в первинній вакцинації. 

Згідно з цією позицією НТГЕІ термін «ревакцинальна (бустерна)» доза вживається в 
такому значенні: 

ревакцинальна (бустерна) доза – доза, яка вводиться з метою посилення імунної 
відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу. 

Як робиться запис про додаткову дозу? 
Відомості щодо введення ревакцинальної дози до Реєстру медичних записів, записів про 

направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я необхідно вносити як першу 
дозу з однієї дози при використанні і однодозної, і дводозної вакцини (1/1), водночас 
позначаючи причину введення як «Щеплення за станом здоров’я (планово)». 

Згідно з рекомендаціями НТГЕІ ревакцинація проводиться так:  

1. Бустер м-РНК вакцинами Spikevax (Moderna) та Comirnaty (Pfizer) на усі типи
вакцини. 

При виборі вакцини для проведення ревакцинації проти COVID-19 надавати перевагу 
вакцині на платформі мРНК. 

Комбінації: 
а) базова вакцинація мРНК – бустер мРНК; 
б) базова вакцинація векторні вакцини – бустер мРНК; 
в) базова вакцинація інактивовані вакцини – бустер Комірнаті; 
г) базова вакцинація мікс – бустер мРНК. 
У випадку недоступності вакцини проти COVID-19 на платформі мРНК або наявності 

протипоказань до її використання в особи, може бути використана вакцина на гетерологічній 
платформі (векторна або інактивована вірусна). 

2. Рекомендувати вводити бустерну дозу усім, хто вакцинувався за таким алгоритмом:
а) вводиться бустер, якщо після вакцинації пройшло 6 місяців, але бажано – до 9 місяців;

3. Для імуноcкомпрометованих – залишається рекомендованою додаткова доза на 28й
день після основного курсу щеплень, без продовження терміну дії сертифіката. 

4. Для осіб, які віднесені до групи ризику за професійною ознакою (медичні працівники,
працівники будинків інтернатного типу) рекомендувати отримати ревакцинальну дозу 
щонайменше через 6 місяців після первинної вакцинації проти COVID-19. 

Вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені у випадку 
надходження оновлених даних. 

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.10.25_Pozytsia_NTGEI_18.10.2021.pdf
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.10.25_Pozytsia_NTGEI_18.10.2021.pdf
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.10.25_Pozytsia_NTGEI_18.10.2021.pdf


 
 
 
Отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які 

будуть чинними 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19: 
COVID-сертифіката (буде вказано дозу 3/3, дату вакцинації бустерною дозою, 

відповідно до специфікації COVID-сертифікатів ЄС);  
Міжнародного свідоцтва про вакцинацію (будуть перелічені усі дози вакцинації проти 

COVID-19 відповідно до вимог https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF#Text) 
 

Допустимі поєднання вакцин для бустерної (ревакцинальної) дози* 
 

попередня 
доза 

вакцина для бустерної дози 

SARS-CoV-2 
Vaccine 
(Vero Cell), 
Inactivated 

Comirnaty™ Moderna 
COVID-19 
Vaccine 

AstraZeneca/
SK 
Bioscience 
Co., Ltd. 

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 
AstraZeneca) 

COVISHIEL
D™ 

Ad26.COV2.S 

SARS-CoV-2 
Vaccine 
(Vero Cell), 
Inactivated 

+ + + + + + + 

Comirnaty™  + + + + + + 

Moderna 
COVID-19 
Vaccine 

 + + + + + + 

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 
AstraZeneca); 
COVISHIEL
D™; 
AstraZeneca/
SK 
Bioscience 
Co., Ltd. 

 + + + + + + 

Ad26.COV2.S  + + + + + + 
 

 
Характеристики для вакцин бустерної дози та сертифікатів  

на основі пов'язаного ЕМЗ* 
 

назва 
вакцини 

часові параметри 

мініма-
льний 
термін 
між ІІ 
та 
бустер-
ною 

рекомендо
ваний 
термін між 
ІІ та 
бустерною 
дозою 
(діб) 

максима-
льний 
термін між 
ІІ та 
бустерною 
дозою 
(діб) 

доза (мл) час 
формування 
сертифікату 
(через 
скільки діб 
стане 
доступним) 

чинність 
сертифіката 
медична 
(діб) 

як вносити 
номер дози 
в ЕСОЗ? 

позначення 
в 
сертифікаті 
(3/3)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF#Text


 

дозою 
(діб) 

SARS-CoV-2 
Vaccine (Vero 
Cell), 
Inactivated 

60 60-270 365 0,5 14 270 1/1 
ревакци-
нація 

3/3 

Comirnaty™ 60 180-270 365 0,3 14 270 1/1 
ревакци-
нація 

3/3 

Moderna 
COVID-19 
Vaccine 

180 180-270 365 0,5(1/2) 14 270 1/1 
ревакци-
нація 

3/3 

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 
AstraZeneca); 
COVISHIELD
™; 
AstraZeneca/S
K Bioscience 
Co., Ltd. 

180 180-270 365 0,5  
14 

270 1/1 
ревакци-
нація 

3/3 

Ad26.COV2.S 60 60-270 365 0,5 14 270 1/1 
ревакци-
нація 

2/2 

 
*Інформація про допустимі поєднання вакцин та рекомендовані інтервали між 

щепленнями оновлюється відповідно до надходження нових наукових і медичних даних. Про 
зміни буде повідомлено. 

 
 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ МОЗ УКРАЇНИ  

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ ПАЦІЄНТОМ 
ДОДАТКОВОЇ ДОЗИ ВАКЦИНИ ВІД COVID-19  

 
 
Люди з рядом важких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після 

двох доз вакцини проти COVID-19, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після 
другої (першої для вакцини Janssen/Johnson & Johnson), незалежно від того, якою вакциною вони 
щепилися.  

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики 
(НТГЕІ) №18-10/2021-1 були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України                        
від 13.12.2021 № 2770.  

 
Додаткова і бустерна доза – це одне й те саме? 
Ні, це різні речі. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, 

яка з часом знижується. 
Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби 

дві дози вакцини (одна для вакцини Janssen/Johnson & Johnson) можуть не дати належного 
захисту.  

 
Хто може отримати додаткову дозу вакцини?  
 



 
 
 
люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні 

пухлини тощо);  
люди з ВІЛ-інфекцією;  
люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин; 
люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або 

імуномодулюючу терапію;  
люди після хімієтерапії або променевої терапії;  
люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації. 
Це неповний перелік станів та показань для отримання додаткової дози. Якщо людина має 

захворювання або під час щеплення проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну 
систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна 
їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише їй направлення на щеплення.  

 
Як отримати додаткову дозу?  
Для цього треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар 

визначить, що вам потрібна додаткова доза антиковідної вакцини за медичними показаннями, він 
видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після цього треба 
записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення 
направлення від лікаря. 

 
Як робиться запис про додаткову дозу? 
Лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної 

системи охорони здоров'я як третю дозу з двох доз дводозної вакцини (3/2), водночас 
позначаючи: «Щеплення за станом здоров'я (екстренно)». 

 
Чи впливає додаткова доза на термін дії документа про вакцинацію? 
Введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва 

про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози. Який інтервал для 
введення додаткової дози? Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після 
другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести 
її в період до 3 місяців після другої дози.  

 
Якою вакциною роблять додаткову дозу?  
Додаткова доза для осіб із тяжкими захворюваннями рекомендована незалежно від того, 

вакцина якого виробника була використана для перших двох доз. Додаткова доза вводиться тією 
ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива 
комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами. Якщо особа отримала дві дози вакцини 
за змішаною схемою, то третя (додаткова) доза має бути зроблена вакциною, що 
використовувалась для введення другої дози. 
 

Допустимі поєднання вакцин для додаткової дози** 
 
 

попередня 
доза 

вакцина для додаткової дози 

SARS-CoV-
2 Vaccine 
(Vero Cell), 
Inactivated 

Comirnaty™ Moderna 
COVID-19 
Vaccine 

AstraZeneca/
SK 
Bioscience 
Co., Ltd. 

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 
AstraZeneca) 

COVISHIEL
D™ 

Ad26.COV2.S 



 

SARS-CoV-2 
Vaccine (Vero 
Cell), Inactivated 

+ + + + + + + 

Comirnaty™  + + + + + + 

Moderna COVID-
19 Vaccine 

 + + + + + + 

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 
AstraZeneca); 
COVISHIELD™; 
AstraZeneca/SK 
Bioscience Co., 
Ltd. 

 + + + + + + 

Ad26.COV2.S       + 

 
 

Характеристики для вакцин додаткової дози та сертифікатів  
на основі пов'язаного ЕМЗ** 

 
назва 
вакцини 

параметри 

мінімал
ьний 
термін 
між ІІ 
та 
додатко
вою 
дозою 
(діб) 

рекоменд
ований 
термін 
між ІІ та 
додатков
ою 
дозою 
(діб) 

максималь
ний термін 
між ІІ та 
додатково
ю дозою 
(діб) 

доза 
(мл) 

час 
формування 
сертифікату 
(через скільки 
діб стане 
доступним) 

чинність 
сертифіка
ту 
медична 
(діб) 

як 
вносити 
номер 
дози в 
ЕСОЗ? 
(3/2, а 
згодом 
4/3 –  
додаткова 
після 
бустера)  

позначе-
ння в 
сертифіка
ті (2/2, а 
згодом 
3/3 –  
додаткова 
після 
бустера)  

SARS-CoV-2 
Vaccine (Vero 
Cell), Inactivated 

28 60-270 270 0,5 14 270 3/2  
профілак-
тика 

для 
України 
3\2 для 
ЄС 

Comirnaty™ 28 180-270 270 0,3 14 270 3/2 
профілак-
тика 

для 
України 
3\2 для 
ЄС 

Moderna COVID-
19 Vaccine 

28 180-270 270 0,5(1/2
) 

14 270 3/2  
профілак-
тика 

для 
України 
3\2 для 
ЄС 

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 
AstraZeneca); 
COVISHIELD™; 
AstraZeneca/SK 
Bioscience Co., 
Ltd. 

28 180-270 270 0,5 14 270 3/2  
профілак-
тика 

для 
України 
3\2 для 
ЄС 

Ad26.COV2.S 28 60-270 270 0,5 14 270 2/1  
профілак-
тика 

для 
України 

2\1 для ЄС 



 
 

**Інформація про допустимі поєднання вакцин та рекомендовані інтервали між 
щепленнями оновлюється відповідно до надходження нових наукових і медичних даних. Про 
зміни буде повідомлено. 


