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ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ЗАКОРДОННОГО БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА:
• заява-анкета (подається особисто особами з 16 років; до 16 років
– батьками чи законними представниками; особа, яка через
хворобу не може пересуватися самостійно, що підтверджується
медичною довідкою, може подати заяву-анкету особисто або
через законного представника);
• паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14 років);
• свідоцтво про народження (для осіб, що НЕ досягли 14 років);
• діючий закордонний паспорт (у разі наявності);
• квитанція про сплату адміністративного збору за оформлення
паспорта або оригінал і копія документу про звільнення заявника
від його сплати;
• для осіб, які НЕ досягли 12 років або тих, хто через хворобу не
може пересуватися самостійно, що підтверджується медичною
довідкою, може бути подано 1 фото розміром 10 х 15 см;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (так
званий «ідентифікаційний код»);
• паспорт одного з батьків (у разі оформлення паспорта особі, що
не досягла 16 років) або законного представника (у разі подачі
документів особою через законного представника);
• документ, що підтверджує повноваження особи як законного
представника (у разі подачі документів особою через законного
представника);
• якщо особа НЕ досягла 16 років і проживає з ОДНИМ із батьків,
додатково подається один із таких документів (оригінал або
нотаріально засвідчена копія):
• свідоцтво про смерть другого з батьків;
• рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з
батьків;
• рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
• рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
• довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з
одним із батьків, який подає заяву-анкету;
• оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про народження із зазначенням відомостей про
батька зі слів матері;
• для дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування, що НЕ досягла 16 років, додатково подається оригінал
або нотаріально посвідчена копія одного з таких документів:
• документа, що посвідчує повноваження директора дитячого
закладу (контракту тощо);
• договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
• договору про організацію діяльності дитячого будинку
сімейного типу;
• рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки
(піклування);
• рішення суду про встановлення опіки (піклування);
• договору про патронат.
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ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ ДО:

• центрів надання адміністративних послуг;
• державного підприємства, що належить до сфери управління
Державної міграційної служби (далі – ДМС);

• територіальних органів та підрозділів ДМС.

СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ
І ВИДАЧІ ПАСПОРТА
Звичайний: не більш ніж 20 робочих днів з дня подання документів.
Терміновий: до 7 робочих днів (зі сплатою подвійного розміру
вартості адміністративної послуги).
У разі необхідності термінового лікування особи чи смерті родича
за кордоном – протягом 3 робочих днів.
У разі виїзду на постійне місце проживання (еміграції) – 3 місяці.
У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої
іноземцями дитини – громадянина України – до 10 робочих днів.
РОЗМІР АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА ОФОРМЛЕННЯ
ЗАКОРДОННОГО БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА
Залежить від терміну виготовлення документу і розраховується
за формулою:
Адміністративний збір (АЗ) = вартість адмін. послуги (АП) + вартість
бланка паспорта (БП)
ТЕРМІН

АП

БП

ВСЬОГО АЗ

20 днів

253 грн

304 грн 32 коп.

557 грн 32 коп.

7 днів

506 грн

304 грн 32 коп.

810 грн 32 коп.

3 дні

506 грн

304 грн 32 коп.

810 грн 32 коп.

! Органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі
категорії осіб від оплати вартості адміністративної послуги (АП)
за оформлення закордонного біометричного паспорту чи
компенсувати її вартість, а також приймати рішення про
компенсацію таким категоріям осіб вартості бланка паспорта (БП).
! У кожному населеному пункті є власні переліки «пільгових
категорій громадян». Інформацію про належність особи до
пільгової категорії громадян можна отримати у місцевій раді за
місцем отримання закордонного біометричного паспорта.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ
ДЛЯ ВИДАЧІ БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА
Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї
документів працівник ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи,
на ім’я якої оформляється закордонний біометричний паспорт,
а також підтвердження громадянства України.
Така ідентифікація особи ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЩОДО ВСІХ БЕЗ
ВИНЯТКУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, які звертаються за оформленням
закордонного біометричного паспорта.

Ідентифікація особи здійснюється за даними, що містяться
в картотеках територіального підрозділу ДМС, який видавав
паспорт громадянина України.
Через окупацію АР Крим та окремих районів Донецької і
Луганської областей (далі – ОРДЛО) картотеки з інформацією
про особу і виданий їй паспорт (по яких цю особу можна
ідентифікувати) залишилися у приміщеннях відділів ДМС на
окупованих і непідконтрольних територіях. Органи влади
України не мають доступу до таких територій і не можуть
ідентифікувати особу за стандартною процедурою для видачі
їй закордонного біометричного паспорту.
В такому випадку для ідентифікації особи працівники ДМС
надсилають запити до різних органів влади для отримання
інформації з наявних державних та єдиних реєстрів,
інформаційних баз, картотек, у тому числі фотозображення
особи, що дасть змогу ідентифікувати особу. У процесі перевірки
береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник.
Ця процедура займає більше часу, ніж стандартна ідентифікація
осіб, дані про паспорти яких знаходяться на підконтрольній
території, і вимагає подачі особою додаткових документів, які
допоможуть її швидше ідентифікувати.
! Громадянам України, які отримували паспорти громадян
України на територіях, що зараз є тимчасово окупованими/
непідконтрольними, рекомендується під час подання
документів для оформлення закордонного біометричного
паспорта надати будь-які додаткові документи, що містять
фотозображення і сприятимуть ідентифікації особи заявника,
НАПРИКЛАД (за вибором особи та у разі наявності):
• паспорт (небіометричний закордонний, дипломатичний,
службовий);
• посвідчення (пенсійне, пільгове, водія, особи моряка, члена
екіпажу, особи на повернення в Україну);
• військовий квиток;
• перепустку на роботу.
За відсутності документів, що містять фотозображення, Ви
можете надати (за вибором особи та у разі наявності):
• свідоцтво про народження;
• свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу;
• дипломи про закінчення ВНЗ;
• будь-які інші документи.
! Отже, подання громадянином України будь-яких додаткових
документів, зокрема з власним фотозображенням, дозволить
пришвидшити процедуру його ідентифікації, уникнути
непередбачуваних затримок під час оформлення паспортних
документів. Однак подача даних документів є добровільною і
не може носити обов’язковий характер.
! Сканування відбитків пальців рук дітей зійснюється з 12 років
лише за дозволом батьків (законних представників).
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Зазвичай, заявника можна ідентифікувати зі 100% вірогідністю,
якщо він вже оформлював:
• закордонний паспорт, починаючи з 2015 року;
• паспорт громадянина України нового зразка (у вигляді IDкартки), починаючи з 2016 року, і його персональні дані внесені
до Єдиного державного демографічного реєстру.
Подання додаткових документів у такому випадку, як правило,
не потрібне.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИДАЧІ
ЗАКОРДОННОГО БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА:
1. Особа не є громадянином України.
2. Щодо видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа,
яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/
уповноважена особа, які не мають документального
підтвердження повноважень на отримання для дитини паспорта
для виїзду за кордон.
3. Особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є
дійсними на день звернення.
4. Заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію,
необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за
кордон.
5. Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних
Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану
заявником.
! Відмова у видачі паспорта оформлюється ПИСЬМОВО
із вказанням підстав для відмови і надається заявнику.
Заявник має право повторно звернутися до територіального
органу/територіального
підрозділу
ДМС,
закордонної
дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта в разі зміни
або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено
в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон.
! Необґрунтовану відмову у видачі паспорта можна оскаржити
у органі ДМС вищого рівня або у суді.
! Інформацію про порушення працівниками ДМС процедури
оформлення і видачі закордонного біометричного паспорта
можна повідомити на «гарячу лінію» ДМС: тел. (044) 278-98-99
або ел. поштою: hotline@dmsu.gov.ua
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ГАРЯЧА ЛІНІЯ
АГЕНТСТВА ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ:
0 800 30 77 11
ПО БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»:
(099) 507 50 90
(094) 905 67 64
(098) 597 64 72
(063) 496 80 88

ОФОРМЛЕННЯ
НАШІ ОФІСИ:
БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА
м. Дніпро							
вул. Героїв Майдану, 1, офіс 104
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
м. Бахмут							
ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН
вул. Незалежності, 83
м. Запоріжжя
вул. Рекордна, 9

					

м. Київ
вул. Щекавицька, 30/39, оф. 319
м. Курахове						
пр-т Соборний, 24
м. Львів
вул. Личаківська, 14
м. Маріуполь						
вул. Італійська, 222
м. Сєвєродонецьк					
квартал МЖК «Мрія», 2, офіс 12
м. Слов’янськ
					
вул. Університетська, 28
м. Харків							
вул. Чернишевська, 85

Ця публікація була розроблена за підтримки Агентства ООН у справах
біженців (UNHCR).
Зміст матеріалу є виключно відповідальністю БФ «Право на захист» та не
може використовуватися, щоб відобразити точку зору Агентства.

За додатковою інформацією,
будь ласка, звертайтеся: vpl.pravo@r2p.org.ua

АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВПО

