ОГОЛОШЕННЯ
Генерального консульства України в Мюнхені
(інформація станом на 17.03.2022)
Документи для продовження терміну дії біометричного паспорта
1. Заява встановленого зразка (видається в консульстві);
2.

Біометричний закордонний паспорт + копія першої сторінки;

3. Довідка про місце проживання у ФРН (Meldebescheinigung) + копія (стосується
тих громадян, які мають зареєстроване місце проживання в Німеччині);
4. У разі продовження терміну дії паспорта дитині додатково подаються такі
документи:
-

паспорт того з батьків, який подає заяву + копія;

- свідоцтво про народження дитини + копія (свідоцтво про народження
дитини, видане в іноземній державі, має бути легалізоване або завірене
штампом «Apostille» та перекладене на українську мову. Підпис перекладача на
перекладі також має бути засвідчений штампом «Apostille». Якщо переклад
зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським
нотаріусом).
Увага:
- Заява на продовження терміну дії паспорта приймається у разі, якщо термін дії
паспорта вже закінчився або запас терміну дії паспорта становить менше 3 місяців;
- Термін дії паспорта дитини віком до 12 років може бути продовжений на строк,
що не перевищує строк, на який паспорт був виданий;
- Термін дії паспорта, виданого в Генеральному консульстві України в Мюнхені,
може бути продовжений цією ж установо на 5 років. Термін дії паспорта, виданого
іншою установою, може бути продовжений Генеральним консульством України в
Мюнхені на строк, який обґрунтовується з урахуванням індивідуальних обставин
заявника та не може перевищувати 5 років.

- Документи приймаються за попереднім записом. Для призначення дати та
часу подачі документів необхідно надіслати відповідний запит на електронну
адресу консульства gkumhotline@gmail.com з проханням призначити час подачі
документів, вказавши свої дані та необхідну послугу.
-

При вході в консульство необхідно пред’явити отримане на електронну
пошту підтвердження призначеної зустрічі.

ОГОЛОШЕННЯ
Генерального консульства України в Мюнхені
(інформація станом на 17.03.2022)
Документи для внесення інформації про дитину в біометричний
паспорт одного з батьків або законного представника
1. Заява встановленого зразка (видається в консульстві);
2. Біометричний закордонний паспорт того з батьків або законного представника, до
якого вноситься інформація про дитину + копія першої сторінки;
3. Свідоцтво про народження дитини + копія (свідоцтво про народження дитини,
видане в іноземній державі, має бути легалізоване або завірене штампом
«Apostille» та перекладене на українську мову. Підпис перекладача на перекладі
також має бути засвідчений штампом «Apostille». Якщо переклад зроблений в
Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом);
4. Дві кольорові фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см;
5. Довідка про місце проживання у ФРН (Meldebescheinigung) + копія (стосується тих
громадян, які мають зареєстроване місце проживання в Німеччині);
6. Документ, що підтверджує повноваження законного представника (цей документ
не подається у випадках внесення інформації про дитину до паспорта одного з
батьків).

Увага:
-

До паспорта може бути внесена інформація лише про дітей, які не досягли 16 років.

- Документи приймаються за попереднім записом. Для призначення
дати та часу подачі документів необхідно надіслати відповідний запит на
електронну адресу консульства gkumhotline@gmail.com з проханням
призначити час подачі документів, вказавши свої дані та необхідну
послугу.
-

При вході в консульство необхідно пред’явити отримане на електронну
пошту підтвердження призначеної зустрічі.

ОГОЛОШЕННЯ
Генерального консульства України в Мюнхені
(інформація станом на 17.03.2022)

Громадяни України, які були вимушені виїхати з України після
24.02.2022 та не мають при собі закордонного паспорта, можуть
отримати в консульстві довідку з підтвердженням особи та
громадянства України
Документи для отримання довідки
1. Заява (видається в консульстві);
2. Внутрішній паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство
України + копія всіх сторінок з відмітками;
3. Фото 35 х 45 мм.
Увага:
Вищезгадана довідка не заміняє закордонний паспорт та не дає права
здійснювати закордонні подорожі.
Видача довідки є тимчасово вимушеною мірою, спрямованою на полегшення
для громадян України, які не мають при собі закордонних паспортів, звертатися до
компетентних органів ФРН з питань отримання тимчасового захисту.

- Документи приймаються за попереднім записом. Для призначення дати та
часу подачі документів необхідно надіслати відповідний запит на електронну
адресу консульства gkumhotline@gmail.com з проханням призначити час подачі
документів, вказавши свої дані та необхідну послугу.
-

При вході в консульство необхідно пред’явити отримане на електронну
пошту підтвердження призначеної зустрічі.

