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паперової книжечки. Чому так? Тому що в цей паспорт відповідні 
прикордонні органи інших країн ставлять відмітки, штампи про в'їзд і виїзд 
практично у всіх країнах Європейського Союзу, у США. Закордонний 
паспорт - це книжечка, яка містить чіп з інформацією про біометрії ку 
власника, але це не ID-картка.

Паспорт для виїзду за кордон (так званий «закордонний паспорт») 
оформляється усім бажаючим громадянам України (в тому числі громадянам 
у віці до 18 років).

Паспорт громадянина України у формі картки (внутрішній паспорт 
або ID-картка) зобов’язаний отримати кожен громадянин України, який досяг 
14-річного віку. До речі, підлітки, які наразі досягли 14 років, проте 
не отримали паспорт громадянина України у формі ID-картки, не зможуть 
оформити паспорт для виїзду за кордон -  спочатку буде необхідно все ж таки 
оформити ID-картку.

Слід зазначити, що від імені дітей віком до 16 років заяву на 
оформлення ID-картки чи закордонного паспорта подають їх законні 
представники (батьки або опікуни). При цьому, і паспорт громадянина 
України, і паспорт для виїзду за кордон для осіб віком до 18 років видається 
терміном дії на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного віку -  на 10 років.

Оформлення першого ID-паспорта безкоштовне.
Стосовно вигляду ІР-карток:
- ці зразки паспортів не містять серії, а номер паспорта складається 

з дев'яти цифр;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 

реєстрі (УНЗР), автоматично формується Реєстром, містить 
тринадцять цифр, що представлені двома послідовностями 
з восьми та п'яти цифр, розділених текстовим символом

- до паспорта (на зворотному боці) вноситься реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків (РНОКПП), а для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган, проставляється слово "ВІДМОВА".

Основною новелою для наших громадян звичайно є наявність 
у біометричних документах зазначеного у рекомендаціях ІКАО кристалу 
безконтактної інтегральної схеми -  тобто безконтактного електронного 
носія. До безконтактного електронного носія (БЕН), який міститься 
у паспорті, вноситься:

- інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;
- додаткова змінна інформація (про місце проживання, про 

народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, 
у разі наявності - РНОКПП, а у разі відмови від його прийняття - 
проставляється слово "ВІДМОВА");

- відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки 
пальців рук (за згодою особи) та засоби електронного цифрового


