МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
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Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя
особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну
документів, що посвідчують особу, підтверджують
громадянство України чи спеціальний статус особи, та
фотографічного зображення на них
Відповідно до Указу Президента України від 12 травня 2015 року № 264 «Про
дипломатичний та службовий паспорт України» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2019 року № 683 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують
громадянство України чи спеціальний статус особи», з метою встановлення уніфікованих вимог
до відцифрованого образу обличчя, фотокарток, які подаються для оформлення або обміну
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус
особи, та фотографічного зображення на них Н А К А ЗУ Ю :
1. Затвердити Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються
для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство
України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, що додаються.
2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства
внутрішніх справ України (Ковалевська І.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарова C.М.
Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного агентства
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ВИМОГИ
до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що
подаються для оформлення або обміну документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи
спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на
них
I. Загальні положення
1. У цих Вимогах терміни вжито в значеннях, наведених у Законі України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі - Закон).
2. Фотографування обличчя особи здійснюють уповноважені особи уповноважених
суб’єктів, передбачених пунктами 1, 2, 4-6 частини першої статті 2 Закону (далі - уповноважені
особи), під час прийняття документів для оформлення документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи (далі - документи), та
формування заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру (далі - Реєстр).
У випадках, передбачених законодавством України, відцифрування образу обличчя особи
здійснюється шляхом сканування фотокартки.
Фотографування особи, сканування фотокартки та внесення відцифрованого образу
обличчя здійснюються засобами Реєстру.
3. Уповноважені суб’єкти, передбачені пунктами 1, 2, 4-6 частини першої статті 2 Закону,
забезпечують запобігання несанкціонованому доступу до відцифрованого образу обличчя
особи, отриманого для оформлення документів, та його поширенню відповідно до
законодавства України.
4. Фотографування особи здійснюється з урахуванням рекомендацій Міжнародної
організації цивільної авіації (IСАО) Doc 9303, вимог законодавства України та особливостей,
встановлених цими Вимогами.

II. Вимоги до фотокарток, що подаються для оформлення або обміну
документів
1. Фотокартка, що подається для оформлення або обміну документів, для внесення
інформації до Реєстру шляхом сканування, має бути кольоровою прямокутною з розміром
сторін 100 × 150 мм. Сторона фотокартки завдовжки 150 мм має бути паралельною до умовно
серединної лінії фотографічного зображення на ній.
2. Давність зображення особи на фотокартці, яка визначається уповноваженими особами,
візуально не має перевищувати шести місяців до дати подання фотокартки для оформлення або
обміну документів.
3. Візуально тони та їх співвідношення на фотокартці мають сприйматися так, як вони
сприймаються на об’єктах фотографування (не допускається використання під час
фотографування світлових фільтрів, спеціальних ефектів).
4. Фотокартка виготовляється на щільному фотографічному папері без відміток чорнилом,
зламів, подряпин, ум’ятин, плям будь-якого кольору, ряботиння, без сірої фрикційної або будьякої іншої вуалі, пухирців емульсійного шару, зморщок, складок, затікання, смуг.
5. Не допускаються ретуш, редагування, корегування, попередня обробка фотозображення.
6. Зворотний бік фотокартки має бути чистим, без написів і слідів забруднення.
7. Сторони фотокартки після обрізування мають бути рівними і гладкими.
8. Зображення голови має займати від 70 до 80 % фотокартки, надпліччя - від 20 до 30 %.

III. Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи та
фотографічного зображення особи на фотокартках, що подаються для
оформлення або обміну документів
1. Основні антропометричні контрольні точки для ідентифікації особи в анфас наведено в
додатку 1 до цих Вимог.
2. Відцифрований образ обличчя особи та фотографічне зображення особи на фотокартках,
що подаються для оформлення або обміну документів, мають бути чіткими. Не допускаються
тіні, плями, відблиски на обличчі особи та/або фоні для фотографування, а також ефект
«червоних очей» або слід від спалаху. Для фотографування особи використовується однорідне
освітлення.

3. Фон для фотографування особи має бути однорідним, світлим (білим або світло-сірим) та
контрастувати з обличчям особи, одягом, волоссям (за наявності).
4. Положення особи, що фотографується,- вертикальне.
Для осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я,
що підтверджується медичним висновком (довідкою) відповідного закладу охорони здоров’я,
допускається фотографування у положенні лежачи або у спеціальному сидінні з відповідним
фоном за головою.
Для дітей віком до трьох років допускається фотографування лежачи або в дитячому чи
спеціальному сидінні з відповідним фоном за головою.
5. Верхня частина надпліччя особи має візуально утворювати пряму горизонтальну лінію.
6. Фотографічне зображення особи не має містити зображення іншої особи або предмета,
які містяться в кадрі.
Вимоги до фотографування, зазначені в абзаці першому цього пункту, не поширюються на
випадки фотографування сіамських близнюків.
7. Обличчя особи відображається крупним планом в анфас із фронтальним положенням
надпліччя. Особа повинна дивитися прямо, очі - відкриті (очі вважаються відкритими, якщо
райдужна оболонка та зіниця ока розрізняються чітко), вираз обличчя - нейтральний, рот закритий, голова та шия - без повороту та нахилу.
Обидві сторони обличчя мають бути чітко видимі. Зображення обличчя особи має бути у
фокусі від маківки (верхня частина голови без урахування волосся) до підборіддя і від носа до
вух.
Допускається фотографування особи із закритими очима (оком) або з пов’язкою на оці, без
нейтрального виразу обличчя через мімічні особливості, з нахилом голови, відкритим ротом у
зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджено медичним висновком (довідкою)
відповідного закладу охорони здоров’я.
Допускається фотографування дітей віком до трьох років без нейтрального виразу обличчя.
8. Допускається макіяж обличчя (світлих, неяскравих відтінків), колір шкіри обличчя має
бути природним.
Не допускається фотографування особи з нанесеними на обличчя тимчасовими малюнками
(крім татуювання/татуажу) або наліпками.
Допускається фотографування особи з наявними на обличчі штучними предметами та
матеріалами, наявність яких обумовлена медичними показаннями, що підтверджено медичним
висновком (довідкою) відповідного закладу охорони здоров’я.
9. Волосся (штучне волосся (шиньйон, прядки, перука, шейтель)) особи не має закривати
очі та обличчя (основні антропометричні контрольні точки для ідентифікації особи в анфас 9,
11, 13, 14, 17, 20, наведені в додатку 1 до цих Вимог).
Об’єм зачіски (штучної або природної) особи не має перевищувати 30 % відцифрованого
образу обличчя особи або її зображення на фотокартці.
10. Не допускається фотографування особи в контактних лінзах з оптичними ефектами, що
змінюють колір райдужної оболонки ока та/або форму зіниць.
11. Не допускається фотографування особи в окулярах, за винятком, якщо особа носить
окуляри постійно в повсякденному житті. Скло окулярів має бути прозорим, без плям, тріщин,
подряпин, пошкоджень. Оправа окулярів має бути без пошкоджень. Не допускається
фотографування особи в сонцезахисних окулярах та окулярах, що мають темні, фотохромні
лінзи.
Оправа окулярів не має закривати очі (основні антропометричні контрольні точки для
ідентифікації особи в анфас 7, 11, 17, наведені в додатку 1 до цих Вимог).
12. Не допускається фотографування особи в головних уборах, накидках та інших
аксесуарах, що доповнюють зовнішній вигляд або стиль одягу, за винятком, якщо особа носить
у повсякденному житті головний убір з огляду на релігійні переконання.
Допускається фотографування особи в головних уборах, штучних предметах та матеріалах
(на голові, шиї, надпліччі, плечах, тулубі) згідно з медичними показаннями, що підтверджено
медичним висновком (довідкою) відповідного закладу охорони здоров’я.
Такий головний убір не має змінювати форми окремих частин обличчя особи (чоло, вилиці,
щоки, підборіддя, очі), закривати/перекривати обличчя та підборіддя (основні антропометричні
контрольні точки для ідентифікації особи в анфас 1-6, 9-11, 13-18, 20, 21, 23, 25, 26, наведені в
додатку 1 до цих Вимог), проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.
13. Під час фотографування особи допускається наявність лицевих та вушних прикрас, які
особа носить постійно в повсякденному житті. Такі прикраси не мають закривати більше ніж
одну основну антропометричну контрольну точку для ідентифікації особи в анфас, а також
відбивати світло фотоспалаху під час фотографування.
Не допускається фотографування особи з навушниками, бездротовим засобом «вільні руки»
або іншим звуковідтворювальним пристроєм.
Допускається фотографування особи із звуковідтворювальним пристроєм згідно з
медичними показаннями, що підтверджено медичним висновком (довідкою) відповідного
закладу охорони здоров’я.
14. Не допускається фотографування особи в одязі, що містить символіку комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, використання та пропаганду
якої заборонено відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки».
15. Приклади фотозображень, прийнятних та неприйнятних для внесення до Єдиного
державного демографічного реєстру та на сторінку даних документа, що посвідчує особу,
підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, наведено в додатку 2 до цих
Вимог.
Начальник Управління
взаємодії з Державною
міграційною службою України
Міністерства внутрішніх
справ України

І. Ковалевська

Додаток 1
до Вимог до відцифрованого образу
обличчя особи, фотокарток,
що подаються для оформлення
або обміну документів, що посвідчують
особу, підтверджують громадянство
України чи спеціальний статус особи,
та фотографічного зображення на них
(пункт 1 розділу III)

ОСНОВНІ АНТРОПОМЕТРИЧНІ КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ
для ідентифікації особи в анфас

1 - надпідборідна, 2 - губна нижня, 3 - ротова, 4 - губна верхня, 5 - підносова, 6 - передньоносова, 7 - точка у внутрішньому куті ока, 8 - верхньовушна, 9 - точка у зовнішньому куті ока,
10 - контур лінії росту волосся, 11 - надбрівна лінія, 12 - верхівкова, 13 - точка на перетині лінії,
яка з’єднує точки лобних бугрів, що найбільш виступають, 14 - надглабелярна, 15 - точка в
ділянці, де сходяться надбрівні дуги, 16 - найбільш глибока точка перенісся, 17 - зовнішньоочна,
18 - нижньоочна, 19 - козелок вуха, 20 - вилицева, 21 - носокрилова, 22 - нижньовушна, 23 губно-кутова, 24 - кутова щелепна, 25 - щелепна, 26 - зона підборіддя.

Додаток 2
до Вимог до відцифрованого образу
обличчя особи, фотокарток,
що подаються для оформлення
або обміну документів, що посвідчують
особу, підтверджують громадянство
України чи спеціальний статус особи,
та фотографічного зображення на них
(пункт 15 розділу III)

ПРИКЛАДИ
фотозображень, прийнятних та неприйнятних для внесення до
Єдиного державного демографічного реєстру та на сторінку даних
документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи
спеціальний статус особи

Занадто далеко

Кадрування більше ніж 80 %

Видно пікселі

Зі слідами чорнила, зламами

Змитий колір

Занадто світле

Занадто темне

Неприродний колір шкіри та/
або відблиск на обличчі

Портретний стиль

Нахил голови

Дивиться вбік

Волосся закриває очі та/або
обличчя

Поворот голови

Закриті очі

Неоднорідний фон

Зображення не по центру

Відкритий рот

Лінзи, що змінюють форму та
колір очей

Ефект "червоні очі"

Темні лінзи окулярів

Відблиск на лінзах окулярів

Оправа закриває очі

Відблиск на лінзах окулярів

Нахил голови донизу

Посмішка на обличчі

Головний убір (капелюх)

Головний убір (кепка)

Головний убір закриває вилиці
та око

Стрічка на голові, що закриває Занадто яскравий макіяж та/або Кадрування менше ніж 70 % та/
лоб, та/або волосся закриває
наліпки на обличчі
або відблиск на вушних
частину обличчя
прикрасах

Штучний предмет на голові

Штучний предмет на голові

Інша особа в кадрі

Інший предмет у кадрі

Рука закриває обличчя та/або
посмішка

Дитина у ковдрі

Головний убір на голові та/або
одяг, що містить символіку
нацистського режиму

Руки іншої особи в кадрі та/або
дитина у головному уборі

__________
Примітка.

Відміткою «×» позначено неприйнятне фотозображення, відміткою «∨» - прийнятне для
внесення до Єдиного державного демографічного реєстру та на сторінку даних документа, що
підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи спеціальний статус особи.

