
Вклеювання до паспорта громадянина 
України фотокартки при досягненні 25- і 45-
річного віку

Строк надання послуги

За потреби проведення додаткової перевірки інформації, поданої заявником, строк 
вклеювання фотокартки продовжується не більше ніж на 30 календарних днів.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Головне управління Державної міграційної служби у Харківській області 
(Шевченківський, Київський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський, 
Новобаварський, Індустріальний, Немишлянський, Основ'янський відділи у м. Харкові)

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява (формується та роздруковується із застосуванням засобів реєстру 
адміністратором Центру надання адміністративних послуг);

1. 

Заява для внутрішньо переміщених осіб2. 
Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає Вимогам до 
відцифрованого образу обличчя особи, затвердженого наказом МВС від 18.10.2019 № 
875;

3. 



Паспорт громадянина України4. 
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внітрішньо 
переміщених осіб);

5. 

•6. 
Особи, які мають паспорт громадянина України зразка 1994 року, оформленого 
територіальним підрозділом ДМС, який припинив свою діяльність або тимчасово не 
здійснює свої повноваження, відповідно до листа ГУ ДМС України в Харківській області 
від 15.06.2017 № 03/1-13412 додатково подають наявні оригінали (копії) документів:

7. 

- відомості з Державного реєстру виборців, що підтверджують реєстрацію місця 
проживання;

8. 

- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;9. 
- свідоцтво про реєстрацію актів цивільного стану;10. 
- документи про освіту;11. 
- приписне посвідчення;12. 
- військовий квиток;13. 
- посвідчення водія;14. 
- пенсійне посвідчення;15. 
- інші документи, що містять фотокартку, за якими можливо ідентифікувати особу16. 
•17. 
У разі подання заяви опікуном/піклувальником особи додатково подаються:18. 
Документ, що посвідчує особу опікуна/піклувальника;19. 
Документ, що підтверджує його повноваження20. 

Платність надання адміністративної послуги

Безкоштовно

Спосіб отримання послуги

Особисте звернення особи або її опікуна/піклувальника (відносно осіб, які визнанні судом 
обмежено дієздатними або недієздатними) з наступного дня після відповідної календарної 
дати 

Результат надання адміністративної послуги

Паспорт громадянина України

Додаткова iнформацiя

Підстава для одержання адміністративної послуги: Досягнення громадянином 25- і 45-
річного віку

Строк звернення: Заявник звертається протягом місяця по досягненню відповідного віку 
для одержання адміністративної послуги. Відповідно до статті 253 Цивільного кодексу 
України ( 435-15 ) перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної 



дати або настання події, з якою пов'язано його початок .

Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного 
віку, вважається недійсним та підлягає обміну на паспорт громадянина України з 
безконтактним електронним носієм відповідно до законодавства.

Примітка: За  проживання за недійсним паспортом до громадянина застосовуються заходи 
адміністративного впливу відповідно до статті 197 Кодексу України "Про адміністративні 
правопорушення" (санкція - попередження або накладення штрафу від 1 до 3 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI "Про адміністративні послуги"•
Постанова Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт 
громадянинаУкраїни та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 
26.06.1992 № 2503

•

Закон України від 20.10.2014 "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб"

•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 "Про затвердження 
зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 
громадянина України"

•

Постанова КМУ від 04.06.2014 № 289 " Про затвердження Порядку оформлення 
документів, що підтверджують громадянство України, посвядчують особу чи її 
спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території 
України"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ МВС від 06.06.2019 № 456 "Про затвердження Тимчасового порядку 
оформалення і видачі паспорта громадянина України"

•

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу 
обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що 
посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, 
та фотографічного зображення на них"

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:



Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Відсутність одного з документів, необхідних для отримання адміністративної послуги1. 
Звернення особи після спливу місячного строку після досягнення відповідного віку2. 


