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Закордонний біометричний паспорт як перший
крок до відповідального подорожування
Українські громадяни вперше познайомились із закордонним біометричним паспортом у 2015 році. Запуск нових паспортів був однією з вимог Європейського Союзу до України на шляху до надання
безвізового режиму1. Головна перевага нового документу – це надвисокий рівень захисту від фальсифікацій та підробок. Український
біометричний паспорт майже неможливо підробити, адже, на відміну від паспортів старого зразка, до нього вбудовано безконтактний електронний носій з біометричними даними особи.
Наявність електронного носія інформації (чіп) суттєво спрощує та
прискорює перетин кордону: прикордонники за допомогою спеціалізованого обладнання зчитують біометричні дані з чіпа та порівнюють їх з даними особи. Таким чином, злочинці не можуть використати вкрадені та сфальсифіковані паспорти для виїзду за кордон.
Біометричні дані особи, які вносять до безконтактного
електронного носія в паспорті:
 Відцифровані відбитки пальців рук
 Відцифрований образ обличчя особи
 Відцифрований підпис особи
Втім, захист від підробок та пришвидшена процедура перетину кордону – це лише деякі переваги нового документу. Для пересічного
українця важливим є те, що закордонний біометричний паспорт
дозволяє подорожувати до країн ЄС без необхідності оформлення
візи. Безвізовий режим з країнами Європейського Союзу доступний
для усіх громадян незалежно від віку та розповсюджується на короткі поїздки до 90 днів протягом кожних 180 днів.
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Відповідні положення містяться у Плані дій з візової лібералізації та Угоді про Асоціацію між
Україною та ЄС.
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Закордонний біометричний паспорт та ID-картка
У 2016 році в Україні розпочався випуск ID-карток (ідентифікаційна
картка) – ще одного нового документу з безконтактним електронним носієм, який має поступово замінити в обігу внутрішні паспорти у формі книжечки. Чим же відрізняється закордонний біометричний паспорт від ID-картки?
 Закордонний біометричний паспорт випускають у формі книжечки з синьою обкладинкою, ID – це документ у вигляді картки з полікарбонату.
 На відміну від закордонного біометричного паспорта, IDкартка не дає права на виїзд за кордон. Винятком є Туреччина,
яка з 2017 року дозволила в’їзд українців за ID-картками.
 Закордонні біометричні паспорти оформлюють за бажанням як
дорослим, так і дітям від народження. Оформлення ID-карток є
обов’язковим для дітей 14 років, та тих, хто втратив або пошкодив свій старий внутрішній паспорт.

Як оформити закордонний біометричний паспорт
Крок 1. Оберіть місце оформлення
У 2016 році оформити закордонний біометричний паспорт стало
простіше завдяки внесенню змін до Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр». Тепер документ можна оформити не тільки у будь-якому відділенні Державної міграційної служби (ДМС), а і в місцевих Центрах надання адміністративних послуг
(ЦНАПах).
Відділення Державної міграційної служби
В Україні діє близько 600 відділень Державної міграційної служби,
абсолютна більшість з яких надають послуги з оформлення закордонного біометричного паспорта. Новий документ можна оформити у будь-якому зручному відділенні ДМС на вибір, а не тільки за
місцем реєстрації.
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Легко знайти адресу та телефон потрібного вам
відділення ДМС можна, зайшовши на сайт
http://dmsu.gov.ua/de-oformiti-biometrichnij-pasport

У 2016 році в окремих відділеннях ДМС було запущено сервіс запису
в електронну чергу. Станом на квітень 2017 року електронна черга
діє у відділеннях м. Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького, Львова,
Тернополя, Чорткова, Кременця, Вишгорода, Боярки та Мерефи.
Сервіс дозволяє записатися до підрозділу міграційної служби на
зручний час не більше як за два тижні. Записатися можна через сайт
http://dmsu.gov.ua/online, та через термінали у відділеннях ДМС.
Нові дати стають доступними для запису в онлайн-сервісі о 0 год. 00
хв. кожного робочого дня. Наявність електронної черги не позбавляє можливості прийти до відділення та записатися у поточну чергу.
Центри надання адміністративних послуг
Перевагами оформлення закордонного біометричного паспорта у
Центрах надання адміністративних послуг є швидкість та зручність.
Втім, не всі ЦНАПи мають технічні можливості та спеціалізоване
обладнання для оформлення нових ідентифікаційних документів. Станом на квітень 2017 року така послуга є доступною лише у
ЦНАПах міста Києва, Львова, Луцька, Кременчука, Маріуполя та
Одеси. Втім, можливість оформити закордонний паспорт вже скоро з’явиться у ЦНАПах багатьох великих міст України.
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Перевірте можливість оформлення паспорта у вашому
місцевому ЦНАПі на сайті http://dmsu.gov.ua/tsnap

Крок 2. Підготуйте документи
Якщо вам більше 16-ти років
Для оформлення закордонного біометричного паспорта необхідно
подати до обраного вами відділення ДМС або ЦНАПу:
 паспорт громадянина України
 індивідуальний податковий номер фізичної особи – платника
податків
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 раніше видані закордонні паспорти
 документ з відміткою банку про сплату адміністративного збору
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Якщо у вас є закордонний паспорт старого зразка з
діючими візами, вам не обов’язково здавати його при
оформленні закордонного біометричного паспорта.
Громадянам України дозволено мати одразу два
закордонних паспорти.

Дітям до 14 років
Для оформлення закордонного біометричного паспорту дітям до
14 років необхідно подати:
 свідоцтво про народження
 індивідуальний податковий номер фізичної особи – платника
податків (в разі наявності)
 раніше видані закордонні паспорти чи проїзні документи дитини
 заяву від одного з батьків (формується на місці, обов’язкова
наявність внутрішнього паспорта одного з батьків).
З 12-ти років присутність дитини при поданні документів для оформлення закордонного паспорту є обов’язковою. До 12-ти років, якщо
дитина не може бути присутньою при оформленні паспорта додатково надається її фотокартка.

Крок 3. Оберіть термін оформлення паспорта та оплатіть
послугу
Ви можете самі обрати термін оформлення закордонного біометричного паспорта, від якого буде залежати вартість послуги:
 До 20-ти робочих днів – 557 грн. 32 коп.
 До семи робочих днів – 810 грн. 32 коп.
За три робочі дні закордонний паспорт оформлюють у разі необхідності термінового виїзду за кордон, через нагальну потребу в
лікуванні чи смерть родича, який проживав за кордоном (треба додати документ підтвердження терміновості виїзду). Вартість послуги за термінове оформлення також складає 810 грн. 32 коп.
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Оплатити адміністративний збір можна у відділеннях банку або у
банківських терміналах всередині відділень ДМС або ЦНАПів.
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Реквізити для оплати збору дивіться на інформаційних
стендах у відділеннях ДМС та ЦНАПах або на сайті
http://dmsu.gov.ua/invoice/invoice.php

Крок 4. Подайте документи до обраного вами відділення ДМС
За допомогою працівника відділення ДМС чи ЦНАПу заповніть заяву-анкету про оформлення закордонного біометричного паспорту. Особливу увагу приділяйте правильності написання транслітерації свого прізвища та імені.
Після оформлення заяви ви пройдете процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук, фотографування та оцифрування підпису. За бажання, ви маєте право відмовитись від внесення відцифрованих відбитків до безконтактного електронного носія
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Зверніть увагу, що сканування відбитків пальців рук дітей
здійснюється з 12 років за дозволом батьків або законних
представників.

Крок 5. Отримайте ваш закордонний біометричний паспорт
Зверніться до відділення ДМС або ЦНАПу та отримайте свій закордонний біометричний паспорт по закінченні двадцятиденного
або семиденного терміну з дня подачі документів. Щоб забрати
паспорт з собою, вам потрібно буде мати внутрішній паспорт громадянина України (ID-картку).
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Перевіряйте стан оформлення вашого паспорта на сайті
http://dmsu.gov.ua/perevirkastanu.php

Хочете дізнатися більше?
Заходьте на сайт ГО «Європа без бар’єрів»
http://travel.europewb.org.ua
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ГО «Європа без бар’єрів»
Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21
(+38 044) 238-68-43
(+38 044) 230-81-78
office.europewb@gmail.com

