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Подання заяви про видачу нового німецького закордонного паспорта для дорослих
Якщо Ви живете в Україні, Ви можете подати заяву про видачу нового німецького закордонного
паспорта. Подання заяви на отримання паспорта відбувається особисто.
Консульсько-правовий відділ Посольства Німеччини знаходиться за адресою: вул. Богдана
Хмельницького 25, 01901 Київ. Погодити дату співбесіди для отримання німецького паспорту можливо
через систему попереднього бронювання Посольства, доступ до якої знаходиться за наступним лінком:
Бронювання співбесіди
Будь ласка, принесіть із собою для подання заяви такі документи (УВАГА: будь-ласка, перевірте, які з
наведених нижче документів стосуються Вас):










Заяву на отримання паспорта (формуляр на нашій веб-сторінці)
дві актуальні паспортні фотографії на світлому фоні (інформацію щодо вимог до паспортних
фотографій Ви знайдете тут)
Ваш дотеперішній німецький закордонний паспорт
Ваше свідоцтво про народження
Свідоцтво про шлюб, якщо Ви одружені
Свідоцтво про реєстрацію з останнього місця проживання у Німеччині, якщо Ви вже мали місце
проживання у Німеччині і там більше не зареєстровані
Докази набуття актуального прізвища (наприклад, свідоцтво про зміну прізвища, довідку про набуття
прізвища)
за наявності: чинний український дозвіл на перебування як доказ наявності місця проживання в Україні
за наявності: свідоцтво про набуття німецького громадянства шляхом натуралізації або декларації

Зазначений список охоплює більшість, але не всі можливі комбінації. Тому цілком можливо, що в
кожному конкретному випадку Посольство буде вимагати подальші документи. Якщо Ви невпевнені,
зателефонуйте нам заздалегідь.
До Вашої уваги: Будь-ласка принесіть оригінали та прості копії вказаних документів. Оригінали Ви
отримаєте назад безпосередньо після перевірки.
Документи українських РАГСів та рішення українських судів просимо подавати з апостилем і
перекладом німецькою мовою згідно зі стандартом ISO (ISO 9:1995). Інформацію про апостиль
можна знайти у окремій пам'ятці на нашій веб-сторінці.
Якщо на українському документі або на рішенні українського суду вже наявна легалізація Посольства
Німеччини в Києві, цього вже досить і Вам не потрібно проставляти ще й апостиль. Просимо Вас
зв'язатися з нами, якщо Ви хочете подати документи з інших країн.
Консульський збір за виготовлення біометричного паспорта для заявників молодше 24 років складає
58,50 євро (термін дії 6 років) і для заявників від 24 років – 81,00 євро (термін дії 10 років). Якщо Ви ще
зареєстровані в Німеччині, необхідно сплатити додатковий збір (так звана доплата за територіальну
непідпорядкованість).
Паспорти виготовляються у Федеральній друкарні в Берліні і приблизно через 3-4 тижні їх можна
отримати в Посольстві.
Якщо Ви терміново потребуєте проїзний документ, то в деяких обґрунтованих випадках Ви можете
подати заяву на отримання тимчасового паспорта. Тимчасовий паспорт не містить біометричних даних і
дійсний максимально 1 рік. Він виготовляється в Посольстві. Консульський збір складає 39,00 євро

Всі дані у цій Пам’ятці базуються на знаннях та оцінках Посольства на момент складання тексту.
Повнота і вірність інформації, яка, зокрема, за цей час могла зазнати змін, не гарантуються.
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