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З 1 січня 2016 року в Україні запроваджено оформлення та видачу 

громадянам України замість паперових паспортів нових біометричних 

документів — пластикових ID-карток з безконтактним електронним носієм 

інформації, які замінюватимуть внутрішній паспорт та міститимуть 

біометричні дані власника такого документа. 

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення 

державі, знищення паспорта громадянина України, а також зразки бланків 

паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм інформації 

та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного 

носія інформації, затверджено Постановою Кабінету Міністрів Укарїни «Про 

затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, 

видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України» від 25 березня 2015 року № 302 (із змінами). 

 

За інформацією Державної міграційної служби України з 1 січня 2015 року 

громадяни України вже мають право оформити біометричні паспорти для виїзду 

за кордон. 

 

Що таке біометричні документи та яка мета їх впровадження ? 

Біометричними називають документи, що посвідчують особу та містять 

електронний носій інформації, на якому записано інформацію про біометричні 

дані власника документу з метою його ідентифікації. Передбачається, що такі 

документи найбільш захищені від підробок та виключають можливість 

користування ними будь-якою особою, окрім власника. 

Головна ідея впровадження більш захищених документів, які забезпечують 

ідентифікацію особи — це суттєве підвищення захищеності суспільства від 

проявів злочинності та міжнародного тероризму. 

Які переваги біометричних документів для громадян України ? 

Паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки, 

є більш зручним та зносостійким ніж паперовий аналог. 

Для захисту інформації на електронному носії використовуються новітні 

технології, що робить підробку електронних документів практично неможливою. 
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У випадку крадіжки чи втрати такого паспорта зловмисники не зможуть 

скористатися ним. 

Для зчитування інформації, наприклад, при перетині державного кордону, 

будуть використовуватись автоматизовані контрольно-пропускні системи для 

власників біометричних паспортів. Це, по-перше, виключить суб’єктивність та 

можливість зловживань під час проходження прикордонного та митного 

контролю, а, по-друге, зменшить час, необхідний для такого проходження. 

Подорожі до країн, які використовують автоматичні пропускні системи, 

стануть більш зручними, без виснажуючих черг. 

Аналогічно, будуть створені умови, необхідні для спрощення та 

прискорення внутрішньодержавних процедур надання адміністративних послуг, 

які передбачають ідентифікацію особи. 

Який вигляд матиме новий паспорт громадянина України та яку 

інформацію він міститиме ? 

Бланк паспорта громадянина України виготовляється у формі пластикової 

картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, яка містить 

безконтактний електронний носій інформації, або без нього. 

Безконтактний електронний носій інформації, який може бути 

імплантований у паспорт (пластикову ID-картку), відповідає вимогам 

нормативних документів України у сфері технічного та криптографічного 

захисту інформації, а також відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443A щодо 

запису та зчитування даних. 

До безконтактного електронного носія вноситься інформація, яка 

зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, 

параметри особи (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи), а 

також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний 

електронний носій, відповідно до вимог Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 

20 листопада 2012 року № 5492-VI (із змінами). 

До безконтактного електронного носія може бути внесена додаткова 

змінна інформація, передбачена чинним законодавством України. 

Чи можна відмовитися від оформлення біометричного паспорта? 

Законодавство України передбачає можливість відмови від оформлення 

паспорта громадянина України з електронним безконтактним носієм інформації. 
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У такому випадку громадянину України видається паспорт у формі пластикової 

ID-картки без електронного чіпа. 

Хто отримуватиме ID-картки безкоштовно ? 

Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм 

інформації видаватимуть безкоштовно усім громадянам України, які досягли 14-

річного віку та отримають їх вперше. Нині паспорт громадянина України 

отримують з 16 років. 

Чи обов’язково змінювати вже видані документи на нові — 

біометричні ? 

Відповідно до норм чинного законодавства паспорт громадянина України, 

що видається сьогодні підрозділами Державної міграційної служби України, має 

необмежений строк дії, а тому, навіть після впровадження паспортів нового 

зразка, такі паспорти залишаться чинними, змінювати їх на біометричні — це 

право, а не обов’язок громадянина України. 

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається терміном на 

10 років (кінцева дата дії зазначена у паспорті) та навіть після впровадження 

документів нового зразка, такий паспорт є чинним до зазначеної кінцевої дати 

дії. Громадяни можуть вільно перетинати кордон з такими паспортами, 

отримувати у них візи тощо. У разі бажання громадянина, він зможе обміняти 

цей паспорт на паспорт нового зразка, звернувшись до підрозділу Державної 

міграційної служби України. 

Аналогічною є ситуація з іншими документами, передбаченими Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» від 20 листопада 2012 року № 5492-VI (із змінами): до завершення 

строку дії документів попереднього зразка їхня заміна на біометричні не є 

обов’язковою. 

Де можна оформити біометричні документи ? 

Біометричні документи, зокрема, паспорт громадянина України (ID-картку 

з безконтактним електронним носієм інформації), можна буде оформити через 

портал Державної міграційної служби України та Єдиний державний портал 

адміністративних послуг. 

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

здійснюється у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України, 

незалежно від місця проживання громадянина України. 

 


