Паспорт у вигляді ID-картки
В
рамках
загальнонаціонального
правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Борівське бюро правової допомоги
консультує:
Кожен громадянин України, який досяг
14-річного віку, зобов’язаний отримати
паспорт громадянина України – це
зазначено в Законі України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та
документи,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус». Паспорт
громадянина України – це основний
документ,
що
посвідчує
особу
та
підтверджує українське громадянство.
Паспорт громадянина України нового
зразка має вигляд ID-картки, яку
оформляють особам, що не досягли 18річного віку, терміном дії на чотири роки,
а особам з 18 років – на десять років.
Для оформлення та видачі ID-картки
вперше особі потрібно звернутися до територіального підрозділу
Державної міграційної служби України за зареєстрованим місцем
проживання. Після оформлення такої ID-картки у подальшому всі
послуги особа зможе отримувати у будь-якому місті України за
місцем звернення.
Оформлення ID-картки відбувається на підставі заяви-анкети, яка
подається особисто заявником.
Особа, яка досягла 14-річного віку, оформляючи ID-картку має
подати такі документи:
1) свідоцтво про народження;
2) паспорт громадянина України батьків або документи, що
підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків, які на
момент народження особи перебували у громадянстві України (для
підтвердження факту належності особи до громадянства України). У
разі відсутності таких документів подається довідка про реєстрацію
особи громадянином України.

3) довідку про реєстрацію місця проживання;
4) довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків (ідентифікаційний код) або повідомлення про відмову від
його прийняття;
5) у разі зміни імені або прізвища заявника – свідоцтво про зміну
імені;
6) за наявності оригінал власного закордонного паспорту або
закордонний паспорт батьків – для правильного відтворення
прізвища латиницею;
7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
заявника – для внутрішньо переміщених осіб.
Вперше ID-картка видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з
дня оформлення заяви-анкети на її отримання. Така послуга
надається безкоштовно.
У разі отримання паспорта замість втраченого чи пошкодженого
стягується адміністративний збір – 0,1 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року, у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів з
дня оформлення заяви-анкети. Законом України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» встановлено, що прожитковий мінімум
для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становить 1762 гривні.
До паспорта громадянина України у формі ID-картки вноситься
така інформація: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать;
громадянство; дата народження; унікальний номер запису в
Єдиному державному демографічному реєстрі; номер документа;
дата закінчення строку дії документа; дата видачі документа;
уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); реєстраційний
номер облікової картки платника податків; місце народження;
відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис
особи.
Кінцевої дати щодо чинності паспортів громадянина України зразка
1994 року законодавством не визначено, тобто вони є чинними до
закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні. IDкартка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта –
втрата, псування, зміна прізвища або інших даних особи. Отже
обов'язку змінювати паспорт зразка 1994 року на ID-картку немає.
Водночас треба розуміти, що паспорт-книжечка в умовах сучасних

технологій практично не захищений від підроблення, тому
оформлення ID-картки є доречним з міркувань безпеки та захисту
від шахрайства.
Зверніть увагу, що проживання громадян, зобов’язаних мати
паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України
тягне за собою адміністративну відповідальність, а саме –
попередження або накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 грн до 51
грн).
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