
Такий довгоочікуваний режим 
Кількість подорожуючих з України 

до країни Європи збільшилася в рази з 
прийняттям безвізового режиму. Це 
дійсно важлива подія, яка дала 
можливість нам, українцям, їздити за 
кордон у спрощеному режимі. 

На Житомирщині протягом місяця 
дії безвізового режиму з ЄС 
біометричні закордонні паспорти 
отримали 10 тисяч 554 жителі області. 
А це – майже 29% від усіх виданих 
закордонних паспортів у цьому році. 

Для перетину кордону країни 
Європейського Союзу необхідно мати 
біометричний паспорт. Це простіше, 
ніж якщо у вас є звичайний 
закордонний паспорт. Звісно, ви маєте 
право отримати візу в звичайному 
порядку. А от при наявності 
біометричного паспорта відразу 
можете сміливо їхати за кордон. 

Аби дізнатися якомога більше про 
безвізовий режим та умови подорожей 
з біометричним паспортом, ми 
вирішили поспілкуватись з 
заступником завідувача РС УДМС, 
Валентиною Андрощук. 

- Біометричні паспорти ми видаємо 
ще з лютого 2015 року. За цей час було 
виготовлено 13736 паспортів, видано 
12437.  

До нас звертаються люди не тільки 
з Новограда-Волинського і району, а й 
з інших районів та областей. Приписка 
тут не відіграє особливої ролі.  

З початку 2017 року виготовлено 
3695 паспортів, видано 2851. Коли 
тільки з’явилася інформація про 
можливість отримання Україною 
безвізового режиму, люди почали 
активніше звертатися до нас за 
біометричними паспортами. З квітня 
ми виготовили 2312 паспортів, а 
видали 1624. На виготовлення цього 
документу потрібно приблизно місяць. 

Варто пам’ятати, що для перетину 
кордону з дітьми, на кожного члена 
сім’ї має бути біометричний паспорт. 
Оформлюючи документ для поїздок 
дитини за кордон зверніть увагу, що 
до 12 років діти не здають відбитки 
пальців, тим не менш такий паспорт 
зберігає статус біометричного і дає 
дозвіл на безвізовий в'їзд до ЄС.  

Починаючи з 12 років, ставиться 
підпис дитини і беруться відбитки при 
оформленні паспорта. З іншими 
особливостями та переліком 
документів для оформлення 
біометричного закордонного паспорта 
для дитини можна ознайомитися на 
сайті Державної міграційної служби.  

З початку року ми оформили 
близько 500 біометричних паспортів 
для дітей. Найменшій дитинці було 2 
місяці.  

Окремо відмітимо, діти віком від 
16 років і старші мають право 
подорожувати до Європи без віз 
самостійно. До 16 років виїжджати за 

межі України можна лише у супроводі 
обох батьків, або одного з батьків чи з 
довіреною особою. При собі необхідно 
мати нотаріально завірену згоду 
батьків. Також запам’ятайте, якщо 
дитина віком до 16 років виїжджає з 
одним із батьків (опікунів, 
усиновлювачів), то необхідна 
нотаріально завірена згода другого з 
батьків (опікуна, усиновлювача).  

Хотілося б окремо розповісти 
людям про ID-картки. Справа в тому 
що це внутрішній паспорт 
громадянина України. Тобто, з цією 
карткою можна пересуватися 
виключно в межах країни, і вона аж 
ніяк не призначена для виїзду за 
кордон. Для цього необхідно отримати 
біометричний паспорт. З ID-карткою 
ви можете поїхати лише в Турцію на 
відпочинок. 

ID-картки видаються вже півтора 
роки. Їх отримують особи, які 
досягнули 14-річного віку.  

Обов’язкової заміни документів, 
так само як встановлення граничних 
термінів дії раніше виданих 
документів не передбачається. 
Орієнтовний час, протягом якого 
міграційна служба зможе видати нові 
документи більшості громадян – 5 
років. 

При зверненнях громадян щодо 
втрати, псування або необхідності 
вклеювання фотографій за 
досягненням 25- або 45-річного віку 
будуть оформлюватися нові 
документи. Також новий документ 
може бути оформлений за бажанням 
особи.  

Особи, які оформлюватимуть 
паспорт у віці 14-18 років, отримають 
документ зі строком дії 4 роки, після 
18 років паспорт видаватиметься на 10 
років. Через кожних 10 років його 
необхідно поновлювати. 

Однією з проблем на даний момент 
є уніфікація при зчитуванні карток. 
Разом із новим паспортом ви 
безкоштовно отримаєте документ – 
Витяг із державного демографічного 
реєстру щодо реєстрації місця 
проживання. Ця інформація внесена на 
електронний носій, але її не можна 
побачити на картці. Це – тимчасово. 
Коли більшість державних органів 
буде обладнана приладами для 
зчитування інформації з ID-паспорта 
(за прогнозами – від 4 до 5 років), цей 
документ вам буде не потрібен. 
Носити його із собою теж не варто. 
Він потрібен лише у тих випадках, 
коли вам треба підтвердити своє місце 
реєстрації.  

P.S. За перший місяць дії 
безвізового режиму кордони країн-
учасниць ЄС перетнули більше 95 
тисяч українців і лише 50 громадянам 
відмовлено у в’їзді. 


