
ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ
ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 
ЗОКРЕМА БІОМЕТРИЧНОГО 

довідку ВПО було втрачено – в заяві про втрату паспорта 
обов'язково зазначаються обставини її втрати та структурний 
підрозділ з питань соціального захисту населення, яким її 
було видано;

довідку ВПО не було отримано, а зареєстроване місце 
проживання розташоване на тимчасово-непідконтрольних 
територіях – документи для оформлення паспорту варто 
подавати до будь-якого територіального підрозділу ГУДМС 
України в Донецькій області та відповідно УДМС України в 
Луганській області, який здійснює свої повноваження;

місце проживання особи розташоване на тимчасово 
окупованій території України АР Крим або м. Севастополь – 
документи можна подавати до будь-якого територіального 
підрозділу ДМС, а також ЦНАП, центрів обслуговування 
«Паспортний сервіс» ДП «Документ» за місцем звернення.

По досягненню 14-річного віку, але не пізніше ніж 
через місяць, треба звернутися до територіального 

підрозділу Державної міграційної служби (далі – ДМС), або 
до надання адміністративних послуг (ЦНАП), центрів обслу-
говування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» за місцем 
фактичного проживання, яке зазначене у довідці про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи (далі - ВПО). 

ЯКЩО НА МОМЕНТ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 



Заявник має подати: 
свідоцтво про народження;
оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують 
особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували у 
громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до 
громадянства України); 
у разі відсутності вищезазначених документів або у разі, коли батьки чи 
один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або 
особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства 
України на території України, подається довідка про реєстрацію особи 
громадянином України;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно 
проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на 
проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за 
кордоном);
довідку ВПО (для ВПО);
довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або 
повідомлення про відмову від його прийняття.

       Оригінали документів повертаються після оформлення заяви-анкети.   

Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина 
України вперше - адміністративна послуга безоплатна.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ
ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

 Заява-анкета заповнюється працівником ДМС, 
адміністратором ЦНАП або працівником центру обслуго-
вування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» 

Не пізніше ніж через 20 робочих 
днів з дня оформлення заяви-

анкети, особі видається паспорт грома-
дянина України у формі картки.

ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПОСЛУГИ Є:
відсутність громадянства України;

особа не досягла 14-річного віку, або повноваження представника не було 
підтверджено;

особа вже отримала паспорт, або особу заявника не було встановлено; 

документи подано не в повному обсязі;

дані, отримані з Реєстру, не підтверджують інформації, наданої особою або її 
законним представником.

      

4 роки       від 14 до 18 років
10 років       18 + років.

Строк дії

Правила оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон визначено  
Постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року № 152. Так, 
кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за 
кордон.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ:
ВПО – відповідно до місця фактичного проживання, зазначеного у 
довідці ВПО;
Особи, зареєстровані на території Криму – до будь-якого підрозділу 
ДМС за місцем фактичного перебування;
Особи, зареєстровані в ОРДЛО, які не зареєстровані як ВПО – до 
будь-якого підрозділу ДМС на території відповідної області, де 
зареєстровано особу.

Особа, яка досягла 16-річного віку, 
подає заяву-анкету особисто. 
Необхідні документи:

паспорт громадянина України;
довідка ВПО;
Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків;
документ про сплату адміністра- 
тивного збору або оригінал доку-
мента про звільнення від його 
сплати; 
паспорти, які було видано раніше;
додатково для ідентифікації: водійські 
права, військовий квиток, тощо.

Необхідно пройти процедуру 
сканування відбитків, фотографу-
вання та цифрування підпису. 

Якщо особа не досягла 16-річного віку, 
визнана судом обмежено дієздатною 
або недієздатною, заяву-анкету подає 
один з батьків (усиновлювачів), опі- 
кунів, піклувальників або інших закон-
них представників. 
Необхідні документи:

заява-анкета;
свідоцтво про народження;
з 14 років – паспорт громадянина 
України;
документ про сплату адміністра- 
тивного збору;
фотокартки (2 кольорові 3,5х4,5 см; 
одну - 10х15 см).

сканування відбитків пальців 
з 12 років.

Якщо неповнолітній проживає з одним з батьків подається:
свідоцтво про народження;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання одного з батьків безвісно відсутнім; 
рішення суду про визнання одного з батьків недієздатним;
довідку про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним з батьків, хто 
подає заяву-анкети;
оригінал довідки з Державного реєстру актів цивільного стану про народження 
з указаними відомостями про батьків.

ОФОРМЛЕННЯ БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА 
ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН



ЯКЩО ОСОБА НЕ МОЖЕ ПЕРЕСУВАТИСЯ САМОСТІЙНО у зв’язку з 
тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за 
кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного 
закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, 
заяву-анкету може подати її законний представник.

Коли заява-анкета подається законним представником, подається 
документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, 
що підтверджує повноваження особи як законного представника 
(крім випадків, коли законним представником є один із батьків).

У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися 
самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує

термінового лікування за кордоном, за зверненням такої особи або її законного 
представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд праців- 
ника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваже-
ного суб’єкта за місцем проживання або проходження лікування особи.

ОФОРМЛЕННЯ БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА 
ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

Громадянин України не може мати більше двох паспортів для 
виїзду за кордон.  

При замовленні другого закордонного паспорта рекомендована наявність 
раніше виданого закордонного паспорта або проїзного документа дитини 
(діючого, не діючого, на інше прізвище), а також витяг з Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань (у разі викрадення попереднього паспорта для виїзду за 
кордон на території України).

особам, які не досягли 16-річного віку  – 4 роки
особам, які досягли 16-річного віку  –   10 років 

Строк дії закордонного паспорта

Буклет виданий завдяки фінансовій підтримці Посольства 
Великої Британії  в Україні в рамках програми «Радник з 
питань ВПО», яку реалізує канадська неурядова 
організація "Stabilization Support Services"

Сектор у Донецькій області 

062 643 04 48
Гаряча лінія «Донбас СОС»

0 800 309 110 

Сектор у Луганській області

064 570 07 88


