
Назва послуги: Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 

при досягненні 25- і 45-річного віку. 

 

Підстави для отримання послуги 

Досягнення 25- або 45-річного віку. 

 

Де отримати: Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

(31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Миру, 36 (каб. №12-13), 

тел./факс (03854) 4-98-12, e-mail: star_cnap@i.ua, веб-сайт виконкому: 

starkon.km.ua розділ «ЦНАП», режим роботи: понеділок, середа і четвер з 

08:00 год. до 17:15 год., вівторок з 08:00 год. до 20:00 год., п’ятниця з 08:00 

год. до 16:00 год., вихідні дні: субота, неділя. 

 

Вартість послуги та пільги 

Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється 

безкоштовно 

 

Подача заяви 

Подається заявником особисто 

 

Необхідні документи 

 - паспорт громадянина України; 

 - дві (або три – у разі одержання втраченого паспорта в іншому 

територіальному підрозділі) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із 

зображенням, яке відповідає досягнутому віку (фотокартки, що 

подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного 

негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного 

убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері 

без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове 

фотографування в окулярах). 

 

Термін розгляду заяви 

У п’ятиденний термін із дня звернення 

 

Результат отримання послуги 

Видача паспорта громадянина України із вклеєною фотокарткою 

Не отриманий власником протягом року оформлений паспорт погашається, 

уважається недійсним та знищується. 

 

Строк дії документа, що є результатом отримання послуги 

Термін дії паспорта не обмежується. 

 

Підстави для відмови у наданні послуги 

 Недосягнення особою відповідного віку. 
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 Відсутність фотокарток. 

 

Строк звернення до ЦНАП 

Не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 - річного віку. 

 

Відповідальність за порушення міграційного законодавства України 

Стаття 197 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» 

 

Проживання без паспорта 
Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за 

недійсним паспортом, проживання без реєстрації – тягне за собою 

попередження або накладення штрафу від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: 

 Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про 

затвердження положення про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон» 

 Наказ МВС України від 13.04.2012 № 320. 

 Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 N 

7-93  

 Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» 
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