
Витяг з Порядку виготовлення та видачі повторних документів про 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України 05.02.2018 № 99, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 квітня 2018 року за № 460/341912 

Якщо особа, яка потребує виготовлення повторного сертифіката на заміну 

Сертифіката, що видавався не в поточному або попередньому році, не може подати 

копію документа, на підставі якого її зареєстровано для участі в зовнішньому 

оцінюванні, у разі якщо реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні 

здійснювалася на підставі: 

1) паспорта громадянина України – до заяви щодо повторного сертифіката має 

додаватися один з таких документів: 

довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного 

реєстру, що видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 

жовтня 2017 року № 784, з інформацією про володільця Сертифіката (далі – 

довідка ЄДДР); 

відповідь територіального підрозділу Державної міграційної служби України (в 

якому особа отримувала дійсний паспорт громадянина України) на запит особи 

щодо надання інформації про паспорт громадянина України, на підставі якого її 

зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні та який було втрачено, або 

обмінено, або скасовано (далі –  недійсний паспорт). У відповіді на запит мають 

бути зазначені серія (за наявності), номер недійсного паспорта, прізвище, ім’я, по 

батькові особи, на ім’я якої видавався цей паспорт; 

2) свідоцтва про народження –  до заяви щодо повторного сертифіката має 

додаватися один з таких документів: 

копія відповідного Актового запису про народження, завірена органом 

державної реєстрації актів цивільного стану, у якому складено актовий запис; 

довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про свідоцтво про 

народження міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі); 

відповідь, надана територіальним підрозділом Державної міграційної служби 

України (в якому особа отримувала паспорт громадянина України на підставі 

свідоцтва про народження) на запит особи щодо інформації про свідоцтво про 

народження, на підставі якого особа вперше отримувала паспорт громадянина 

України*. 

У відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер виданого 

паспорта громадянина України, прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої 

видавався цей паспорт, а також серія, номер свідоцтва про народження, на підставі 

якого видавався відповідний паспорт, прізвище, ім’я, по батькові особи, 

народження якої підтверджує це свідоцтво; 

3) посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання, 

або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового 

захисту, або довідки про звернення за захистом в Україні – до заяви щодо 

повторного сертифіката має додаватися один з таких документів: 

відповідь, надана територіальним органом або територіальним підрозділом 
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Державної міграційної служби України, в якому особа отримувала відповідний 

документ, на її запит щодо підтвердження факту отримання цього документа (у 

відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер недійсного (в 

тому числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії) 

документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, прізвище, 

ім’я, дата народження особи, на ім’я якої видавався цей документ); 

довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про відповідний документ, 

що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, міститься в Єдиному 

державному демографічному реєстрі); 

4) довідки із закладу освіти – до заяви має додаватися підтвердження 

відповідного закладу освіти, у якому зазначаються номер та дата видачі довідки, а 

також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видавалася довідка. 

* 


