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 В разі, якщо особа втратила всі документи, що посвідчують її особу, ідентифікувати
особу звичайним способом неможливо. Тому необхідно звернутись до органів
Державної міграційної служби для отримання документів, що посвідчують особу. В
разі , якщо звернулась особа для відновлення втрачених документів або вперше для
отримання паспорта громадянина України після досягнення 18-річного віку,
органи ДМС будуть проводити заходи щодо ідентифікації особи. Особи, які
звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18 років та у яких
відсутнє свідоцтво про народження, можуть подати замість нього витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію
народження.

 У разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками,
проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо
перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні,
зокрема до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС, навчальних
закладів, військових частин, військових комісаріатів, установ виконання покарань,
для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших
інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ
та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть змогу ідентифікувати
особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив
заявник.

 Одночасно проводиться перевірка за даними обліку територіальних органів та
територіальних підрозділів ДМС. Перевірка стосовно осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території України проводиться, зокрема, за даними
Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних відділів
ведення Державного реєстру виборців.



• Крім того, у виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за
результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, з метою
встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були
зазначені у письмовому зверненні. За результатами їх свідчень
складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.

• 01 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв зміни
до Постанов №289 та №302. Зміни дозволять громадянам, що
перебувають в місцях несвободи, звертатися із заявами про оформлення
паспорта громадянина України. Більше того, маломобільні особи з
інвалідністю та особи, що проживають на ТОТ, зможуть подавати
відповідні заяви до будь-якого територіального підрозділу ДМС. При
цьому, мешканці ТОТ не будуть зобов’язані попередньо отримувати
довідку внутрішньо переміщеної особи. Найважливіші зміни стосуються
числа свідків. Після набрання даними змінами чинності буде достатнім
привести одного родича (включно з колишнім
чоловіком/жінкою), або двох сусідів що мають повну дієздатність,
досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу.

• Строк проведення процедури встановлення особи не повинен
перевищувати двох місяців.



Для ідентифікації особи з метою виготовлення документів, що посвідчують особу а також відновлення їх в
разі втрати органи ДМС звертаються до Єдиного демографічного реєстру. До цього реєстру вносяться дані :

 ім'я особи;

 дата народження/смерті;

 місце народження;

 стать;

 дата внесення інформації про особу до Реєстру;

 відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

 відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;

 реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі
документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк
дії документа);

 реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

 відцифрований зразок підпису особи;

 відцифрований образ обличчя особи;

 відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка,
посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне
проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця,
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий
захист, картки мігранта);

 за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України);

 додаткова змінна інформація про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про
зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки
платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), а також про місце роботи та посаду (у разі
оформлення посвідчення члена екіпажу).

За результатами перевірки даних з Єдиного демографічного реєстру готується довідка



В разі, якщо в Єдиному демографічному реєстрі відсутні дані про особу, органи ДМС проводять
процедуру встановлення особи шляхом подання запитів до:

• Міністерства внутрішніх справ України;

• Національної поліції;

• Міністерства юстиції України;

• органів Державної фіскальної служби;

• навчальних закладів;

• військових частин, військових комісаріатів;

• установ виконання покарань.

 Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України
проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців.

 Якщо у особи не залишилось документів, за якими може бути встановлено особу, з метою
встановлення особи проводиться також опитування родичів, дані про яких зазначаються
заявником в окремому зверненні довільної форми. За результатами їх свідчень
складається акт встановлення особи.
Максимальний строк проведення процедури ідентифікації та встановлення особи,
включаючи підготовку відповідних запитів та отримання відповідей не може перевищувати
2 (два) місяці. За результатами проведення процедури встановлення особи складається
Висновок.

 У разі, якщо Державна міграційна служба України не змогла встановити особу заявника
після проведення процедури ідентифікації та встановлення особи, встановлення особи
можна провести у судовому порядку. До місцевого загального суду подається заява про
встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують
особу та підтверджують громадянство України.



Документи в застосунку:

 Водійське посвідчення. Цифрове водійське посвідчення дало змогу користувачам керувати
транспортним засобом без фізичних водійських прав, а патрульній поліції — перевіряти
документи та особу водія за онлайн-запитом до реєстру. Електронні водійські посвідчення та
електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є цифровими версіями документів, а
не їхніми альтернативами.

 Цифровий студентський квиток. Юридична сила документа визначена Постановою Кабінету
Міністрів України № 1051 від 18 грудня 2019 року. У Дії можуть бути створені цифрові
студентські квитки на основі пластикових оригіналів студентського квитка державного зразка.

 Внутрішній та міжнародний паспорти України. Електронні ID-картка та закордонний
біометричний паспорт доступні з 22 квітня 2020 року.
Це стало можливо завдяки тому, що Кабінет Міністрів України 15 квітня 20209 року
прийняв постанову № 278 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування
відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у
формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті
громадянина України для виїзду за кордон».
Е-паспорти у Дії є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. В
умовах карантину це особливо актуально, адже цифрові паспорти можна використовувати як
посвідчення особи на випадок, якщо зупинила поліція.
Крім того, за електронним паспортом у межах країни можна подорожувати літаком чи поїздом,
отримувати поштові послуги та проводити банківські операції. Також за паспортом у мобільному
застосунку «Дія» можна підтвердити свій вік при купівлі в магазині сигарет або алкоголю.
Отримати медичні, готельні послуги або пред’явити правоохоронним органам. За цифровим
паспортом також можна скористатися бібліотекою, отримати послуги зв’язку, входити в
адмінбудівлі та отримувати державні послуги у ЦНАПах, на порталі «Дія» або для одержання
коштів при поверненні товару.

Усі цифрові документи у мобільному застосунку «Дія» дійсні лише на території України.
Закордонний паспорт надає такі самі права і можливості, як і національний.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2019-%D0%BF
https://diia.gov.ua/
https://diia.gov.ua/
https://diia.gov.ua/


Якщо паспорт було викрадено:

 необхідно звернутись із заявою до поліції

 взяти витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань.

 звернутись до відділення Міграційної служби за
місцем реєстрації (у разі, якщо втрачено ID-картку,
за оформленням нової можна звернутися до будь-
якого підрозділу служби). Якщо втрата паспорта
відбулася за кодоном потрібно звернутися до
найближчої закордонної дипломатичної
установи.



Якщо паспорт втратила:

Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або

перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах Міністерства

охорони здоров'я закритого типу

• до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування

адміністрації відповідної установи.

Внутрішньо переміщена особа

• до територіального органу/територіального підрозділу Державної

міграційної служби, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання.

Бездомна особа

• до територіального органу/територіального підрозділу Державної

міграційної служби, уповноваженого суб’єкта за місцем майбутньої

реєстрації її місця проживання.



 заява про втрату паспорта;

 довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або
повідомлення про відмову від його прийняття;

 довідку органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання.

 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на
території України);

 посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

 довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо
переміщених осіб);

 рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за
результатами проведення процедури встановлення 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 до
безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів),
визначенні підпунктом 9 пункту 35 Постанови Кабінету Міністрів України від 25
березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та
Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"

 паспортний документ, що підлягає обміну (у разі пошкодження);



 паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

 свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними
органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-
річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або
особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі
оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон);

 документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як
законного представника, – у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним
представником є один із батьків;

 документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від
його сплати;

 одна кольорова фотокартка розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи
шляхом сканування – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку,
або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує
термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони
здоров’я, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил
оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

 заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній
формі;

 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на
території України)

 документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності – його копія), або
інформація про раніше оформлені на ім’я особи документи, що посвідчують особу та підтверджують
громадянство України - особам, які постійно проживають за кордоном, та втратили паспорт для виїзду за
кордон під час перебування в Україні.

 З повним переліком документів, які можуть знадобитися для оформлення паспорта громадянина України для
виїзду за кордон замість втраченого або викраденого, радимо ознайомитися на офіційному веб-сайті ДМС
України.



• Відповідно до наказу Державної міграційної служби України від
28.12.2021 року №235 з 01 січня 2022 року зростає вартість
оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки .

З 01 січня 2022 року вартість оформлення паспортів становить:

• Оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки
(термін виготовлення до 20 робочих днів) – 372 грн.

• Оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки
(термін виготовлення до 10 робочих днів) – 498 грн.

Строк дії ID-паспорту – 10 років.

 До видачі паспорта територіальний підрозділ на підставі заяви видає
громадянину тимчасове посвідчення, що підтверджує особу
громадянина України. Тимчасове посвідчення оформляється і
видається у десятиденний строк після подання необхідних документів
(п.7 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1111
"Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового
посвідчення громадянина України").

Зверніть увагу, що на підставі рішення суду Державна міграційна служба
може оформити та видати паспорт громадянина за зразком 1994 року



Закордонний паспорт

 Вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон
становить: протягом 20 робочих днів – 733 грн., у разі термінового
оформлення (протягом 7-ми або 3-х робочих днів) – 1085 грн.

 Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково
сплачується державне мито - 34 грн (два неоподаткованих мінімуми
доходів громадян).

 У разі проведення під час оформлення процедури встановлення
особи – строк оформлення паспорта може тривати до 2-х місяців.

!! ВАЖЛИВО: на жаль, військова агресія РФ внесла корективи у 
процес оформлення біометричних документів для громадян України. В 

умовах воєнного стану маємо певні проблеми з дотриманням
встановлених законодавством строків оформлення документів. Відтак –
наразі не рекомендуємо оплачувати підвищену суму адміністративного

збору за термінове оформлення таких документів.



 Процедура звернення до уповноважених органів внаслідок
викрадення паспорта є однаковою в більшості країн. Як і в
Україні, закордоном необхідно відразу звернутись до
найближчого відділення поліції для складання заяви про втрату
паспортного документа.

 За результатами прийому такої заяви вам має бути видана копія
протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного
паспорта. З цією довідкою необхідно звернутися до найближчої
дипломатичної чи консульської установи України для оформлення
нового закордонного паспорта (актуально для громадянам
України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на
території відповідної країни) або ж для отримання посвідчення
особи на повернення в Україну. Після повернення додому
потрібно звернутися до Міграційної служби, щоб повідомити про
втрату документа та оформити новий.



 Правила оформлення біометричних документів (паспорт для виїзду за
кордон та ID-паспорт) є єдиними для всіх громадян України і затверджені
постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (ID-
паспорт) та від 7 травня 2014 р. № 152 (паспорт для виїзду за кордон).

 Важливим етапом оформлення будь-якого документа є ідентифікація особи,
без якої жодна особа не може бути документована. Рішення щодо
оформлення документа або про відмову в його оформленні приймається за
результатами ідентифікації та перевірки належності особи до громадянства
України.

 Основним способом ідентифікації є отримання даних про особу з Єдиного
державного демографічного реєстру, куди внесено інформацію про всіх
осіб, яким оформлювалися біометричні паспорти.

 !!! ВАЖЛИВО: у разі втрати/викрадення паспорта, оформленого 
територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово 

не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні 
документи, у тому числі – документи, що містять фотозображення особи, 

які дають змогу її ідентифікувати.



Куди звернутись?

 Про втрату посвідчення водія особа

повідомляє сервісному центру Міністерства

внутрішніх справ України, а в разі його

викрадення - територіальному органу

Національної поліції.



Перелік необхідних документів:
 паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у 

безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця 
проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) 
або

 тимчасове посвідчення громадянина України;

 посвідка на постійне проживання;

 посвідки на тимчасове проживання;

 посвідчення біженця;

 посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

 посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

 довідку з поліції (у разі викрадення);

 медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 
083/о);

 платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної 
послуги.

 копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у 
разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в 
паспорті)



Вартість
 За поновлення втраченого посвідчення водія

адміністративний збір не сплачується, однак необхідно
сплатити вартість бланку посвідчення (частина друга
статті 20 Закону України "Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус").

 Замість втраченого посвідчення водія сервісний центр
Міністерства внутрішніх справ України після перевірки
факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка
заявила про його втрату, оформлює та видає нове
посвідчення водія.

 У разі втрати посвідчення водія за кордоном, видача
посвідчення водія здійснюється на загальних підставах.



 Строк розгляду заяви

Нове посвідчення водія видається особі в день звернення із заявою.

В Україні відтепер можна відновити втрачені водійські права

онлайн. Для цього потрібно зробити онлайн-замовлення заміни

посвідчення водія через електронний кабінет на сайті МВС. Вхід до

е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного

підпису (КЕП).

 Алгоритм отримання послуги:

після авторизації в ЕКВ особа подає заяву в електронній формі;

до заяви громадянин додає електронні копії документів, що

підтверджують зміну персональних даних (за потреби), довідки з

поліції (за потреби) і чинної медичної довідки форми 083/о;

заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

особи.



Доводимо до Вашого відома адресу місця знаходження 
 Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги

  
та території, на які поширюється обслуговування громадян:

 
Львівський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги

Юрисдикція місцевого центру:
Перемишлянський район
Пустомитівський район

Яворівський район
Городоцький район
Жовківський район

Місто Львів
Адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30

Телефон: (032)255-65-71, (032)255-36-65, (097)7117991
Електронна скринька: lviv2.lviv@legalaid.lviv.ua
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