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Заява про отримання паспорта на основі свідоцтва про громадянство Німеччини 

Станом на: Жовтень 2021 

На основі свідоцтва про громадянство Німеччини Ви можете подати заяву про видачу 
німецького закордонного паспорта. Подання заяви про видачу паспорта можливе лише 
особисто. 

Консульсько-правовий відділ Посольства Німеччини знаходиться за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького 25, 01901 Київ. Погодити дату співбесіди для отримання паспорту можливо 
через систему попереднього бронювання Посольства за цим посиланням: 

Бронювання співбесіди 

 

Будь ласка, принесіть із собою для подання заяви такі документи (УВАГА: будь-ласка, 
перевірте, які з наведених нижче документів стосуються): 

 заяву про видачу паспорта (формуляр на нашій веб-сторінці), заповнену і підписану 

 дві актуальні паспортні фотографії на світлому фоні. Інформацію щодо вимог до 
паспортних фотографій Ви знайдете тут   

 Свідоцтво про встановлення німецького громадянства 

 Свідоцтво про народження  

 Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану про народження 

 Дійсний внутрішній або закордонний паспорт 

 якщо Ви одружені: свідоцтво про шлюб 

 якщо Ви розлучені: рішення суду про розлучення або свідоцтво про розлучення 

 у разі смерті шлюбного партнера: свідоцтво про смерть 

 я к щ о  актуальне прізвище н е  є прізвищем, отриманим при народженні: прохання 
подати докази набуття актуального прізвища 

 У разі наявності: документи про цивільний стан Ваших предків (в зв`язку з німецьким 
правописом Вашого прізвища) 

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. 

Будь ласка зверніть увагу: 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 нотаріально засвідченим перекладом німецькою мовою згідно зі стандартом ISO (ISO 
9:1995). Інформацію про апостиль можна знайти у  окремій пам'ятці на нашій веб-сторінці.  
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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).  

Паспорти виготовляються у Федеральній друкарні в Берліні і приблизно через 4-5 тижнів їх 
можна отримати в Посольстві.   

 

Всі дані у цій Пам’ятці базуються на знаннях та оцінках Посольства на момент складання 

тексту. Незалежно від ретельної перевірки інформації, її повнота і вірність, яка, зокрема, 

за цей час могла зазнати змін, не гарантуються. 
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