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Повiдомляемо, що 1 листопада 201,6 року набрала чинностi постанова

кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2б жовтня 2016 року Jф745 <Про BHeceHHrI

змiн до ,rоrru"о"и кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня 20Iб року
J\ЪЗ02>/далi - постанова/, якою затверджено новий зразок бланка паспорта

цромадянина Украiни у формi картки.
постановою передбачено, що кохrcен zромаdянuн Украtнu, якuй dосяz

14-рiчноzо BiKy, зобов'язанuй оmрuмаmu паспорm zромаdянuна Укрuiнu

у формi картки/далi - паспорт/.

,щокументи для оформлення паспорта вперше подаютъся дитиною до

територiап""о.о пiдроздiлу удмс Укратни в Сумськiй областi за

заре€сmрованuл, мiсцем про}tсuвання. Щитина, яка досягла 14-рiчного BiKy

та мiсце проживання якоi не заресстровано, для оформлення паспорта подае

документи до територiального пiдроздiлу удмс Украiни в Сумськiй областi

за мiсцем фактичного проживання в Украiнi.

для оформлення дитинi lrаспорта вперше необхiдно rrодати Taki

документи:
1) свiдоцтво про народження дитини;
2) оригiнали документiв, що пiдтверджують |ромадянство та

посвiдчують особу батькiв(паспорти) або одного з них, якi на момент

народжеНня дитиНи перебУв€UIи у громаДянствi УкраТни (для пiдтвердження

факту наJIежностi дитини до громадянства Украiни; у разi вiдсутностi таких

.fronyr."riB або у разi, коли батьки чи один iз батькiв дитини на момент Ti

"uрЬд*.""" 
булИ iноземцямИ абО особамИ беЗ |ромадянства, або у разi

"ubyrr" дитиною громадянства Украiни на територii Украiъи подаетъся

doBidKa про ре€сmршцiю особu zромаdянuном Укрuiнu;
3) довiдку про заресстроване мiсце проживання, отриману в органах

реестрацii/форма J\b 1 3/;

4) довiдку державноТ фiскальноi служби щодо Цоь,Iер_У,*рблiковоi

картки платника податкiв (iдентифiкацiйний код).



Iнформуемо, що набуття громадянства Украiни дитиною за

народженням оформляеться вiдцовiдно до cTaTTi 7 Закону Украiни <Про

громадянство Украiни>>/далi - Закон/ вiд 18.01.2001, який набрав чинностi
01.03.200 1 (зi змiнами i доповненнями).

Громадянство Украiни за народженням вiдповiдно до cTaTTi 7 ЧИННОГО

Закону набуваюmь dimu, якi нароduлluся 1 березня 2001 року (дата набраННЯ

чинностi Законом) i пiзнiсuе,
Вiдповiдно до цiсТ cTaTTi громадянство УкраТни набувае:
tr) дитина, батьки або один з батькiв якоТ на момент iT народженНЯ бУЛИ

громадянами Украi ниl часmuна п еръuа l,
2) дитина, яка народилася на територiТ УкраТни

громадянства, якi на законних пiдставах проживають
вlд
на

осiб без
територiТ

УкраТниi часmuна dруzаl .

3) литина, яка народилася за межами Украiни вiд осiб без

громадянства, якi постiйно на законних пiдставах проживаюТЬ на ТеРИТОРiТ

УкраТни, i не набула за народжеЕнrIм громадянства iншоi державиlчасmuна
mреmяl.

4) дитина, яка народилася на територii УкраТни вiд iноземцiв, яКi На

законних пiдставах проживаютъ на територiТ УкраТни, i не набула за

народженням громадянства жодного з батькiвlчасmuна чеmверmаl.
5) дитина, яка народилася на територiТ УкраТни, одному з баТЬКiВ ЯКОi

надано статус бiженця в YKpaTHi чи притулок в YKpaTHi, i не набула за

народженням громадянства жодного з батькiв або набула за нарОДЖеННЯМ

громадянство того з батькiв, якому надано статус бiженця в YKpaiHi ЧИ

IIритулок в УкраТнilчасmuна п'яmаl .

6) литина, яка народилася на територiТ УкраТни вiд iноземця i особи

без громадянства, якi на законних пiдставах проживають на теритОРiТ

УкраiЪи, i не набула за народженням громадянства того з батькiв, яКИЙ е

iноземце Ml час muн а шо сmаl .

7) новонароджена дитина, знайдена на територii Украiни, ОбОе З

батькiв якоi невiдомi (знайда)/часmuна cboMal.
Наленснiсmь dumuнч do zромаdянсmва Украiнu пidmверd}tсу€ ДовiДКа

про ресстрацiю особи громадянином УкраТни всmановленоzо зразка.

Для оформлення набуття |ромадянства Украiни дитиною за

народженням вiдповiдно до cTaTTi 7 Закону один iз iT батькiв абО iНШИЙ

законний представник подас документи, передбаченi пунктами |7 2З

Порядку провадження за заявами i поданнями з питань |ромадянства УКРаiЪИ
та виконання прийнятих рiшень, затвердженого Указопл Президента УКРаiНИ
вiд 27.ОЗ.2001 JYэ215(B редакцii Указу Президента Украiни вtд 27.06.200б

М588/2006), а саме:
п.I7 . dля оформлення набуmmя zромаdянсmвu Украiнu зш

нароdлrcенняIп особою, баmькu (оduн iз нuх) якоt на "цо"ценm Ti нароdМСеННЯ

булч zроtwаdянамu Украiнu (част,ина перша cTaTTi 7 Закону), один З iT баТЬКiВ

подас TaKi документи:
а) заяву про
народженням;

оформлення набуття особою громадянства Украiни за



б) копiю свiдоцтва про народження особи;

в) копiю паспорта громадянина Украiни або iншого передбаченого статтею 5

закону документо, Що гriдтверд*у. бuп, перебування одного з батькiв особи

у громадянствi Украiни на момент Tf народження.
набуmmя zромаdянсmва Украiнuп.18' dля оформлення набуmmя zромаоянсmва у крurflu J.l

нароdаrcенням особою, яка нароdоашся на mерumорii Укрutнu Bid осiб без,

zромаdяНсmва, якi на зшконнI1х пiDсmавах про}rcuваюmь на mерumорii
7 Закону), один з ii батъкiв подае:

набуття особою громадянства Украiни за
Украiнu (частина друга cTaTTi

а) заяву про оформлення
народженням;
б) копiю свiдоцтва
в) копiТ посвiдок
громадянства або
народження особи
законних пiдставах

про народженнJI особи;
на постiйне проживання в YKpaTHi

iнших документiв, якi пiдтверджуютъ,
для осiб без

що на момент
i проживали наiT батьки були особами без громадянства

на територii Украiни.
п.19. dля оформлення набуmmя zромаdянсmва Украiнu за

нuроdнсеннялt особою, яка нароduлtася за лlенсамu Укрuiнu Bid осiб без

пidсmавах посmluно прmrcавшюmьzромаdянсmва' якi на законнuх пiOсmавах посmluно пpoJlcu6'lп)rпo пu

йерumорi'i Украiнu, i не набула за нароdмсенням zромаdянсmва iншоt

dернсuвu (частЙна третя cTaTTi 7 Закону), один з Ti батькiв подас:

ui заяву про офьрмлення набуття особою громадянства Украiни за

народженням;
бj копiю свiдоцтва про народження особи або iнший документ, який

пiдтверлжус факт народження особи за межами Украiни;

в) копii 
-посвiдок на цостiйне проживання в ykpaTHi для осiб без

громадянства або iнших документiв, якi пiдтвердж5rють, що на момент

народження особи Ti батьки були особами без громадянства i на законних

пiдставаХ постiйнО прожив€lJIи на територiТ Украiни;
г) декларацiю про ненабуття особою громадянства iншоi держави за

народженням.
п. 20. dля оформлення набуmmя zромаdянсmва Украtнu за

нароdнсенням особою, яка нuроdчлася на mерumорit Укрuiнч Bid iноземцiв,

якi на законнLtх пidсmавах промсuвакrmь на mepumopii Украiнu, i не ншбула

за нароdilсенням zромаdянсmва McodHoeo з баmькiс (частина четверта статт1

оформлення набуття особою громадянства Украiни за
7 Закону), один з

а) заяву про
народженням;

fi батькiв подас:

б) копiю свiдоцтва про народження особи;

Bj копiТ документiв, якi ,riдr".рджуютъ факт перебування батькiв особи у
громадянствi iншот держави (iнших держав) на момент if народження;

г) копii документiв, якi пiдтверджуютъ факт проживання на законних

.riд.ru"u* батькiв особи на територiт Украiни на момент ii народження;

д) декларацiю про ненабуття особою за народженням громадянства жодного

з батькiв.

на

IIT. 21,. dля оформлення набуmmя zромаdянсmва YKpa'iHu за

нароDнсеннял, особою, яка нароdцлася на mерumорi'i Украiнu, oDHoMy з



баmькiв яко'i ншdано сmаmус бiженця в Укрuiнi чu прumулок в

ykpaiHi, i яка не набула за нароOлrcенняtп zромаdянсmва lrcоdноzо з баmькiв

або набулu за нароdмсеннялt zромаdянсmво mozo з баmькiв, якому HadaHo

сmаmус бiмсенця в YKpa'iHi чu прumулок в YKpatHi (частина п'ята cTaTTi 7

Закону), один з

а) заяву про
народженням;

Ti батькiв подае:
оформлення набуття особою громадянства Укратни за

б) копiю свiдоцтва про народження особи;
в) копiю гtосвiдчення бiженця, виданого тому з батькiв особи, якому надано

статус бiженця в ykpaTHi, або копiю документ&, Що пiдтверджуе факт надання

одному з батькiв особи притулку в Украiнi;
г) декларацiю про ненабуття особою за народженням громадянства жодного

з батькiв або декларацiю про набуття особою за народженням громадянства

тогО з батькiв, якому надано статус бiженця в YKpaiHi чи притулок в УкраIнi.
п. 22. dля оформлення набуmmя zромаdянсmва Украiнu за

нароduсенням особою, яка нuроduлася на mерumорii Украiнu Bid iноземця i
особu без zромаdянсmва, якi на законнuх пidсmавах проаtсuваюmь на
rперumорii Украiнu, i не нuбула зu нароOнсенням zромаdянсmва mozo з

баmькiв, якuй е iноземцем (частина шоста cTaTTi 7 Закону), один з Ti батъкiв

подас TaKi документи:
оформлення набуття особою громадянства Украiни за

б) копiю свiдоцтва про народження особи;
в) документи, якi пiдтверджуютъ, що на момент
батькiв перебував у громадянствi iншоi держави
був особою без громадянства;

а) заяву про
народженням;

народження особи один з if
(iнших держав), а iнший -

г) документи, що пiдтверджують факт проживання на законних шдставах

батькiв особи на територii УкраiЪи на момент iT народження;

д) декларацiю про ненабуття особою за народженням |ромадянства того з

батькiв, який е iноземцем.
п.2з. dля оформлення набуmmя zромudянсmвu Украiнu за

нuроdмсенням новонароdэtсеною dumuною, знайdеноЮ на mерumорit
YipaiHu, обое з баmькiв якоi HeBidoMi (знайdа) (частина сьома cTaTTi 7

Закону), законний представник дитини подас TaKi документи:
а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства Укратни за

народженням;
б) копiю свiдоцтва про народження дитини.

звертаемо увагу на Те, що пiд час перевiрки належностi до

|ромадянства УкраiЪи дiтей, якi народипися до 1 березня 2001 року, слiд
керуватися нормою Закону УкраТни ,,Про громадянство Украiни", яка була

чинною на момент народження дитини.
Так, громадянство дiтей, народжених у перiодз 24 серпня 1991 РОКУ ПО

19. mравня 1997 poty, визначаеться статтями 1з - 16 Закону в редакцii вiд 8

жовтня 1991 року, який набрав чинностi з 13.11.1991.
Громадянство дiтей, народ)(ених у перiод з 20 mравня 1997 роКУ ПО 28

люmоZо 2001 РокУ, визначаеться статтями 12 _ |5 Закону в редакцiТ вiд 16

квiтня |997 року, який набрав чинностi з 20.05 .|997.



з ьлетою недопущення випадкiв вiдмови вiд оформлення паспорта та

паспорта громадянина Укратни для виiъду за кордон, рекомендуемо
керiвникам ввiрених Вам територiаJIьних органiв управлiння освiтою

питання щодо визначеннясумсъкот областi невiдкладно розглянути питання щодо ,tsизначtrнtlх

категорiт дiтей, у яких € пiдстави для оформлення набуття громадянства

Украiни, а саме: баmькu чш оduн iз баmькiв dumuнu нu моменm Ii
нароdмсення була iноземцямu або особамu без zромаdянсmва,

IнфорrуЬrо, що документи для оформлення набуття гроN4адянства

украiъи дитиною подаються законним представником дитини до

територiального пiдроздiлу Управлiння дмс Украiни в Сумськiй
областi за заре€строваним мiсцем проживання дитини чи законного

представника.

В.о. першого заступника начальника

-{

Щ'".r.Старчева
гl
V

Оселеdець (0542)6 l 0- 1 ] l


