
L E G A L  D I G E S T

Зміни у наданні 
паспортних 
послуг

В жовтні 2022 року Урядом було 
прийнято декілька постанов, що 
стосуються надання паспортних 
послуг.

18 жовтня Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 1185 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 170» (https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1185-2022-%D0%BF#Text, набрала чинності з 22.10.2022 року).

Відтепер не можна продовжити строк дії закордонного паспорту (як це було раніше) 
або внести інформацію про дитину у закордонний паспорт батьків (вклеїти фотокартки 
дітей), за винятком випадків:  

Якщо у територіальних органів/підрозділів міграційної служби, по-
сольств або консульських установ відсутня технічна можливість (відсут-
нє підключення до Єдиного державного демографічного реєстру) офор-
мити новий закордонний паспорт;1
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У зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною 
потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяж-
кохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном. При цьому потрібно 
надати документ, що підтверджує необхідність термінового виїзду за кордон.

Навіть у  вище перелічених  випадках заява про продовження дії паспорта 
може бути подана  не раніше ніж за 2 місяці до дати його закінчення. У разі 
продовження строку дії закордонного паспорта дитині, яка не досягла 16 
років, за бажанням її законного представника, у такий документ вклеюється 
фотокартка із зображенням дитини, яке відповідає віку, досягнутому нею на 
момент звернення. Якщо йдеться про продовження строку дії закордонного 
паспорта для виїзду за кордон дитини віком від 16 до 18 років – вклеювання 
фотокартки здійснюється за бажанням дитини.

В будь-якому разі строк дії закордонного паспорта старого зразка, затвердже-
ного постановою КМУ від 23 грудня 2004 року № 1725, не продовжується. 

26 жовтня набрала чинність Постанова Кабінету Міністрів України №1202 від 21.10.2022 
року «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1202-2022-п#Text), якою встановлено, що:

- іноземці та особи без громадянства (крім громадян рф) можуть в’їжджати та/або перебувати 
на території України на підставі посвідок на тимчасове або постійне проживання, строк дії яких 
закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року;

- іноземці або особи без громадянства, крім громадян  рф, зобов’язані в установленому зако-
нодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне 
проживання протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану;
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- на період дії воєнного стану є чинними документами та такими, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України паспорти громадян України у формі картки, терміни дії 
яких закінчилися під час війни (або за 30 днів до 24 лютого 2022 року), та паспорти громадян 
України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного 
віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану або за 30 днів до 24 
лютого 2022 року). 

Такі документи підлягатимуть обміну/вклеюванню нових фото протягом 30 календарних днів з 
дня припинення чи скасування воєнного стану.

28 жовтня Урядом прийнято Постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують 
громадянство України» (https://www.kmu.gov.ua/news/uryadom-vregulovani-deyaki-pitannya-
shchodo-oformlennya-pasportnih-dokumentiv). 

Цією Постановою врегульовуються питання щодо порядку оформлення паспортних документів 
під час воєнного стану:

- оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон дитині на підставі звернення лише одного з батьків;

- формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію 
території України або активні бойові дії;

- завершення процедури оформлення документів територіальним підрозділом ДМС, який не 
здійснював прийом заяв;
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- пересилання виготовлених документів для їх видачі від одного територіального підрозділу 
ДМС до іншого в межах України, а також за кордон;

- отримання виготовленого закордонного паспорта дитини іншою особою, яку визначатимуть 
батьки або інші законні представники.

Також розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час от-
римання паспорта після досягнення 18 років, й надано можливість здійснювати її у режимі 
відеоконференцзв’язку (у разі неможливості членам сім’ї бути присутніми особисто).

Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування. 

14 жовтня було прийнято Постанову № 1180  «Про внесення змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 770» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1180-2022-п#Text). 

Так, з 01.11.2022 року оформлення / обмін паспорта громадянина України (окрім як вперше) 
у строк не пізніше ніж через 10 днів  коштуватиме 496 грн., а  оформлення / обмін паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон  у строк  7 робочих днів - 992 грн. Збільшено також 
вартість інших паспортних послуг. 

Вартість оформлення / обміну паспорту громадянина України, у т.ч. для виїзду за кордон, у 
звичайному режимі (протягом 20 днів) не змінилась (352 грн.), підвищення відбудеться через 
6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.  Нагадуємо, що дані ціни стосують-
ся саме адміністративної послуги. Окремо сплачується вартість виготовлення бланку та його 
персоналізації. Детальніше про порядок отримання та актуальну вартість паспортних послуг 
можна дізнатися на сайтах центрів надання адмінпослуг.
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