
 

  

 

У разі  

відсутності паспорта громадянина України 

особа, яка реєструється, подає разом з іншими реєстраційними 

документами один із зазначених документів: 

 

1. Копію свідоцтва про народження (для осіб, які не мали можливості 

отримати паспорт громадянина України через те, що проживають на 

тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим,  

м. Севастополь) або в населених пунктах, зазначених у переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2014 року N 1085-р «Про затвердження переліку 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 02 грудня 2015 року N 1276-р), або переселилися з них 

(далі – особи з неконтрольованої території). 

2. Копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для 

іноземців та осіб без громадянства). 

3. Копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка 

звернулася за захистом в Україні). 

4. Довідку із закладу освіти відповідної форми, наведеної в додатку 2 

до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 

2017 року № 25 із змінами і доповненнями, з фотокарткою (для осіб 

з неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, 

розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному 

обсязі свої повноваження, та втратили документ, що посвідчує особу, і не 

мають змоги його відновити). 

5. Клопотання від навчального закладу з поясненнями причини 

відсутності у випускника, учня (слухача, студента) закладу професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти паспорта (для особи, яка повинна 

була отримати паспорт, але не отримала його з поважних причин). 
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