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Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45- річного віку 
 

1. Порядок та спосіб 
подання документів 

Громадянин України (його опікун/піклувальник - відносно 
осіб, які визнані судом обмежено дієздатними або 
недієздатними) при досягненні 25- і 45- річного віку 
(протягом місяця після досягнення відповідного віку для 
вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 
року нових фотокарток) звертається до центру надання 
адміністративних послуг за зареєстрованим місцем 
проживання особи заявника, у разі якщо місце проживання 
не зареєстровано – за адресою останнього зареєстрованого 
місця проживання або за місцем фактичного проживання в 
Україні. 
    Перебіг строку починається з наступного дня відповідної 
календарної дати ( дати народження). 
    Якщо особа досягла 25- чи 45- річного віку та 
протягом місячного терміну, після досягнення 
відповідного віку, не звернулася для вклеювання 
фотокарток до паспорта зразка 1994 року, такий 
паспорт громадянина України, вважається недійсним 
та підлягає обміну на паспорт громадянина України з 
безконтактним електронним носієм відповідно до 
законодавства. 

2. Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

  - Заява про вклеювання фотокартки особи або її 
опікуна/піклувальника (відносно осіб, які визнані судом 
обмежено дієздатними або недієздатними); 
  - 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке 
відповідає Вимогам до відцифрованого образу обличчя 
особи, фотокарток, що подаються для оформлення або 
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обміну документів, що посвідчують особу,підтверджують 
громадянство України чи спеціальний статус особи, та 
фотографічного зображення на них, затвердженого наказом 
МВС від 18.10.2019 № 875; 
  - паспорт громадянина України. 
    У разі подання заяви опікуном/піклувальником особи 
додатково подаються: 
  - документ, що посвідчує особу опікуна/піклувальника; 
  - документ, що підтверджує його повноваження. 

3. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4. Строк надання 
адміністративної послуги 

Не пізніше 5 днів з дати подання заявником усіх 
необхідних документів. 
    За потреби проведення додаткової перевірки інформації, 
поданої заявником, строк вклеювання фотокартки 
продовжується не більше ніж на 30 календарних днів, про 
що інформується заявник у письмовій формі. 

5. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Недосягнення особою відповідного віку. 
2. Якщо особа досягла 25- або 45-річного віку та не 

звернулася в установленому законодавством порядку у 
місячний термін для вклеювання фото. 

3. Відсутність одного з документів,  необхідних для 
отримання адміністративної послуги. 

4. Паспорт непридатний для використання. 
6. Результат надання 

адміністративної послуги 
Видача паспорта громадянина України з вклеєною 
фотокарткою або мотивована відмова 

7. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто заявником (опікуном/піклувальником) за місцем 
подання документів  до центру надання адміністративних 
послуг 

8. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови надання 
адміністративної послуги 

Положення про паспорт громадянина України 
затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження 
положень про паспорт громадянина України та про паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 
№ 2503-ХІІ. 

Постанова КМУ від 25.03.2015№ 302 «Про 
затвердження зразка банка, технічного опису та Порядок 
оформлення державі, визнання недійсним та знищення 
паспорта громадянина України»; 

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

Наказ МВС від 06.06.2019 № 456 «Про затвердження 
Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта 
громадянина України»; 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 «Про затвердження 
Вимог до від цифрованого образу обличчя особи, 
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фотокарток, що подаються для оформлення або обміну 
документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство України чи спеціальний статус особи, та 
фотографічного зображення на них», зареєстрований в 
Міністерстві   юстиції    України  07  листопада  2019 р. за   
№ 1146/34117. 

9. Відповідальний за 
виконання 

Крюківський відділ у місті Кременчуці УДМС України в 
Полтавській області м.Кременчук, 39600, вул. І.Сердюка, 
43, (05366) 6-01-02 
5317@dmsu.gov.ua 

 

 

 

 

 




