
ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

У ФОРМІ ID-КАРТКИ  

Для оформлення паспорта вперше по досягненню 14 років заява-анкета заповнюється представником 
відповідного органу або центру обслуговування. 

Заявник має подати
свідоцтво про народження;
оригінали документів, що підтверджують громадян-
ство 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 таких документів або у разі, коли 
батьки чи один із батьків такої особи на момент її 
народження були іноземцями або особами без грома-
дянства, 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 повернен-
ня їх в установленому порядку на проживання в Україну та 
для осіб, які набули громадянство України за кордоном);
довідку* про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи (для ВПО);
документи, що підтверджують відомості для внесення до- 
даткової змінної інформації до безконтактного електрон-
ного носія та у паспорт (за наявності таких документів): про 
місце проживання; довідку про присвоєння реєстрацій- 
ного номера облікової картки платника податків або 
повідомлення про відмову від його присвоєння.

За результатом послуги, не пізніше ніж через              
20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети, 
особі видається паспорт громадянина України у 
формі картки, зі строком дії 4 роки, а особам,      
яким виповнилося 18 років, – паспорт зі строком 
дії 10 років

Для оформлення паспорта замість ВИКРАДЕНОГО/ВТРАЧЕНОГО потрібно надати:
заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта;
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
довідку* про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО);
рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури вста-
новлення особи);
документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження 
особи як законного представника/уповноваженої особи;
документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації.
 *У разі втрати довідки ВПО особа у заяві обов’язково зазначає обставини втрати документа та структурний підрозділ із 
питань соціального захисту населення, яким було видано довідку.
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ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ВІДМОВИ  Є:
відсутність громадянства України;
особа не досягла 14-річного віку або повно-
важення представника не було підтверджено;
особа вже отримала паспорт;
особу заявника не було встановлено;
документи подано не в повному обсязі;
дані, отримані з Реєстру, не підтверджують 
інформації, наданої особою або її законним 
представником
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