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ЯКЩО У ВАШИХ ДОКУМЕНТАХ Є РОЗБІЖНОСТІ 
В ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, додайте до комплекту 

реєстраційних документів копію свідоцтва
про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, 

та/або свідоцтва про розірвання шлюбу

ПРИКЛАД



ЯКЩО ВИ Є ОСОБОЮ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ  

СТАНОМ ЗДОРОВ’Я

Ознайомтеся з наказом
МОН / МОЗ від 29 серпня 
2016 року № 1027/900,

заповніть відповідні поля 
в реєстраційній формі

та ДОДАЙТЕ ДО КОМПЛЕКТУ 
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ 

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК
про створення особливих

(спеціальних) умов
для проходження ЗНО 
за формою первинної
облікової документації

№ 086-3/о. Докладніше… 

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=839
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/jpg/f086_3.jpg
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/jpg/f086_3.jpg
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=839




ЯКЩО ВИ Є ОСОБОЮ, яка подає документи,
оформлені іноземною мовою, додайте до 

комплекту реєстраційних документів копію
нотаріально засвідченого перекладу 

українською мовою документів, 
наданих для реєстрації



У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ПАСПОРТА 
ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ ОСІБ МОЖУТЬ ПОДАТИ:

 копію свідоцтва про народження (для осіб, які не мали можливості отримати
паспорт громадянина України у зв’язку з тим, що проживають на тимчасово
окупованій території 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
№ 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 07 лютого 2018 року № 79-р),
або переселилися з них (далі - особи з неконтрольованої території));

 копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для іноземців
та осіб без громадянства);

 копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка
звернулася за захистом в Україні);

 довідку із закладу освіти; (додаток 2) з фотокарткою (для осіб з
неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої освіти, вищої освіти, розташованих на території, де органи
державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та
втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його
відновити);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n318
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17#n417
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