Стан: Лютий 2018

Заява на видачу нового німецького закордонного паспорта для неповнолітніх
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:
Бронювання співбесіди

Якщо Ваша дитина проживає в Україні, Ви можете звернутися до Посольства із заявою на
отримання нового закордонного паспорта. Для подачі заяви на отримання паспорта батько й
мати (як особи, що мають право батьківські права) і дитина повинні особисто з'явитися у
Посольстві.
Будь ласка, принесіть із собою такі документи (УВАГА: перевірте, які саме документи
відносяться до Вашої заяви):
 заяву на видачу паспорта (формуляр для неповнолітніх на нашому веб-сайті)
 дві чинні фотокартки дитини паспортного формату на світлому фоні, див. лінк з
відповідними взірцями: за наступним лінком
 дотеперішній німецький закордонний паспорт дитини/посвідчення особи дитини
 свідоцтво про народження дитини
 чинні внутрішні/закордонні паспорти матері та батька
 в разі наявності: свідоцтво про шлюб батьків (також попередніх шлюбів)
 в разі наявності: свідоцтво (а) про розлучення
 в разі наявності: довідка про імя дитини, видана німецьким РАГСом
 в разі наявності: документальне підтвердження про набуття дійсного прізвища
 в разі наявності: довідку про зняття з обліку дитини за останнім місцем проживання в
Німеччині
 в разі наявності: чинний дозвіл на перебування в Україні як підтвердження місця
проживання в Україні
 в разі наявності: свідоцтво про набуття німецького громадянства

Будь ласка принесіть всі документи в оригіналі з двома простими копіями. Після
перевірки оригінали буде повернуто.
Документи українських РАГСів та рішення українських судів просимо подавати з
апостилем і німецьким перекладом, згідно зі стандартом ISO (ISO 9:1995). Інформацію
що до цього Ви знайдете на сайті Посольства в окремій пам`ятці.
Адреса:
Посольство Федеративної
Республіки Німеччина
(будинок Канцелярії)
вул. Богдана Хмельницького, 25,
01901 Київ

Телефон: 00380 44 247 68 00 (Комутатор)
Телефон: 00380 44 247 68 27 (Консульсько-правовий відділ)
Факс: 00380 44 247 68 21 (Консульсько-правовий відділ)

E-Mail: rk@kiew.diplo.de
Internet: www.kiew.diplo.de

Посольство залишає за собою право вимагати в кожному окремому випадку додаткові
документи. В складних випадках, які стосуються сімейного стану або зміни прізвища, Ви
можете заздалегідь звернутися до нас.
У випадку з дітьми, які ще не досягли 12-річного віку, Ви можете вибрати дитячий
закордонний паспорт (збір становить 26,00 євро, тривалість опрацювання заяви – прибл. 1
день, при додаткових питаннях - більше) чи біометричний закордонний паспорт (збір
становить 58, 50 євро, тривалість опрацювання заяви 4-6 тижнів). Дитячий закордонний
паспорт э повноцінним паспортом, який все ж не містить чіпа пам`яті і тому не визнається
деякими країнами як документ для (безвізового) в`їзду. Для в`їзду в Німеччину дитячого
закордонного паспорту достатньо.

Вказівка щодо батьківських прав:
Якщо дитина мешкає в Україні, то в основному спільні батьківські права отримують батько
й мати. Якщо у виняткових випадках батьківське право має лише хтось один, то достатньо
особистої присутності цієї особи з дитиною, причому їй необхідно представити
документальне підтвердження одноосібного батьківського права (наприклад: рішення суду
про одноосібне батьківське право а б о, свідоцтво про смерть одного батька чи матері а б
о, довідку згідно зі ст. 135 Сімейного кодексу України).
Якщо дитина мешкає в Німеччині, то батько й мати отримують спільні батьківські права
лише тоді, якщо вони одружені, або якщо вони подали заяву про наділення їх
батьківськими правами (§1626 a I BGB). Якщо це не так, то батьківське право надається
лише матері (довести це можна довідкою, виданою відомством у справах молоді).

Всі дані цієї пам'ятки ґрунтуються на відомостях і оцінках Посольства на момент
укладання її тексту. Посольство не гарантує повноти і правильності цих даних, зокрема,
з огляду на зміни, що могли статися з того часу.
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