
 

 
„ 30 ” грудня 2013 р. № 913/19-172/3-3133 

На запит від 24.12.2013 р.  
 Громадянину  

 

П.О.Садосі 
Щодо  запиту на публічну інформацію    

 

Шановний пане Садоха, 

 

МЗС України розглянуло Ваш запит та повідомляє таке. 

 

З огляду на схвалені Радою ЄС зміни до Кодексу Шенгенських 

кордонів, громадянам України, які користуються паспортами з продовженим 

терміном дії, рекомендувалось подавати за місцем постійного проживання 

відповідний пакет документів для оформлення нового закордонного 

паспорта. 

Крім того, відповідно до підпункту (а) пункту 4 статті 5 згаданого 

Кодексу, громадяни третіх держав, у тому числі громадяни України, які 

мають дозвіл на проживання в одній із країн-членів Шенгенської Угоди та 

користуються паспортними документами з продовженим терміном дії, 

повинні пропускатися, включаючи транзитний проїзд, на територію держав, 

які видали такий дозвіл. 

Разом з тим, відповідно до ст.4 Закону України «Про порядок виїзду з 

України і в'їзду в Україну громадян України» паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон оформляється на період до десяти років з можливістю 

продовження на такий самий термін. Таким чином, згідно з чинним 

законодавством України закордонні паспорти з продовженим терміном дії є 

дійсними для виїзду в усі держави світу. 

 Водночас, згідно із затвердженими Тарифами консульського збору, що 

справляється за вчинення консульських дій Посольством України в 

Португальській Республіці та Консульством України в Порту, консульський 

збір стягується за: оформлення паспорта, оформлення паспорта уперше або 

оформлення паспорта замість втраченого (підставою є відповідна довідка 

компетентного органу про втрату документа) чи зіпсованого (відсутність або 

пошкодження фотокартки, псування записів про прізвище, ім’я та по 

батькові, дату або місце народження тощо).   

 Підсумовуючи викладене, підстав для стягнення додаткових коштів за 

обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з продовженим 

терміном дії немає. 
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