
   Паспорт громадянина України  можна отримати з 14 років 

 

Звичні внутрішні паспорти у вигляді книжечки відходять у минуле.   

Замість них видають нові біометричні паспорти у вигляді пластикової ID-

картки. 
Біометричний паспорт громадянина України має спеціальний електронний 

чіп, куди вноситься вся необхідна інформація про його власника. ID-картка 

містить ті самі дані, що й паперовий документ, і навіть реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Зараз біометричний 

паспорт має паперовий додаток, у якому фіксуватимуться зміни місця 

реєстрації власника. Це тимчасове явище, доки у всіх державних установах не 

з’являться пристрої для зчитування інформації з чіпів. 

Відповідно до законодавства України кожен громадянин України, який 

досяг 14-річного віку, може отримати паспорт громадянина України. 

Законодавством передбачена відповідальність за проживання громадян без 

паспорта або за недійсним паспортом – у вигляді попередження або накладення 

штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Хто може отримати ID-картку: 

 молоді люди, яким виповнилося 14 років і які отримують паспорт 

вперше; 

 особи, які змінюють прізвище чи ім’я; 

 особи, які втратили паспорт (він був загублений чи викрадений); 

 особи, чий паспорт був пошкоджений. 

Звертаємо увагу, що громадяни, які не вклеїли своєчасно фото у 

паспорт, у зв’язку з досягненням 25-ти або 45-ти років, теж будуть змушені 

замінити свій паспорт на ID-картку. 

Змінювати діючий паспорт зразка 1994 року - у вигляді книжечки – не 

обов'язково. 

Для отримання ID-картки особі, яка досягла 14-ти років необхідно 

підготувати документи: 

 свідоцтво про народження; 

 оригінали документів, які підтверджують громадянство України та 

посвідчують особу батьків або одного з них. Якщо на момент народження 

дитини один з батьків не був громадянином України, потрібно додати ще 

довідку про реєстрацію дитини громадянином України; 

 довідку про місце реєстрації (додаток № 13), яку можна отримати в 

сільських, селищних, міських радах, або Центрах надання 

адміністративних послуг; 

 довідку про присвоєння ідентифікаційного коду або повідомлення про 

відмову від його прийняття. 

Перший паспорт оформляється безкоштовно. 



Стандартна процедура виготовлення ID-картки займає 20 днів, 

пришвидшена – 10 днів. 

Особам, які не досягли 18-річного віку (після досягнення 14-річного 

віку) – паспорт оформляється на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного 

віку – на кожні 10 років. 

Трапляються випадки, коли громадяни втрачають свідоцтво про 

народження. Чим це загрожує? 

По-перше, це єдиний документ, що підтверджує особу дитини. 

По-друге, без нього не вдасться отримати ні паспорт, ні ідентифікаційний 

код. 

Але, якщо ви народились на території України і втратили свідоцтво 

про народження, його відновлення не є проблемою. 
Для цього людина, яка втратила документ, або її батьки, усиновителі, 

опікуни, представники органу опіки, навчального або іншого закладу, у якому 

дитина перебуває постійно, можуть звернутися з заявою в будь-яке відділення 

державної реєстрації актів цивільного стану на території України, сплатити 

держмито (на даний час це 51 копійка!), та отримати повторне свідоцтво про 

народження. 

До Голованівського місцевого центру з надання БВПД  можна 

звернутись за адресою:смт Голованівськ,  вул. Ціолковського, 1. 

Тел.: (05252) 2-25-83, 068 834 77 45 

 


