
 Куди звертатися громадянам із тимчасово окупованих територій?

ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ВІДМОВИ Є:
особа не є громадянином України;
законні представники особи, яка не досягла 

16-річного віку,  не мають підтвердження повнова-
жень на отримання паспорта для виїзду за кордон;   

особа вже отримала два паспорти для виїзду за 
кордон, які є дійсними; 

заявник подав не в повному обсязі документи;
дані, отримані з Реєстру, не підтверджують 

інформацію, надану заявником.

Документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон подаються до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби 
(ДМС), незалежно від реєстрації місця проживання.

паспорт громадянина України;                                    
ідентифікаційний код;
довідку ВПО;

ЗАЯВНИК МАЄ ПОДАТИ:

документ про сплату адміністративного збору 
або оригінал документа про звільнення від 
його сплати;
паспорти, які було видано раніше;
додатково для ідентифікації: 
водійські права, військовий квиток тощо;

Необхідно пройти процедуру сканування 
відбитків, фотографування та цифруван-
ня підпису.
Сканування відбитків пальців рук дітей 
здійснюється з 12 років.

заяву-анкету друкує працівник,
який приймає документи
Для осіб до 16 років подається:
свідоцтво про народження
з 14 років – паспорт громадянина України.

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

У разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або 
особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом 
здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверд- 
жується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну 
фотокартку розміром 10х15 см для внесення відцифрованого зображення              
особи шляхом сканування. Також за зверненням такої особи або її законного 
представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівни-       
ка територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого 
суб’єкта за місцем проживання або проходження лікування особи.

Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, 
які не досягли 16-річного віку, на чотири роки, 
а особам, які досягли 16-річного віку, – на десять років.

ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

 ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН 


