
копію свідоцтва про народження – особа, якій станом на 01 вересня 2016 

року не виповнилося 16 років; 

копію довідки про звернення за захистом в Україні – особа, яка звернулася 

за захистом в Україні; 

копію свідоцтва про народження – особа з неконтрольованої території, яка 

не мала можливості отримати паспорт громадянина України; 

копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасового 

посвідчення громадянина України, або посвідки на постійне (тимчасове) 

проживання, або посвідчення біженця – інші категорії осіб. 

довідку з навчального закладу з фотокарткою(зразок нижче) – особа з 

неконтрольованої території, яка є учнем (слухачем, студентом) 

загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу, 

розташованого на території, де органи державної влади здійснюють у повному 

обсязі свої повноваження, та втратила документ, що посвідчує особу, і не має 

можливості його відновити; 
 

 

Відбиток кутового 

штампа навчального 

закладу 

 

(Якщо в навчальному закладі немає кутового  

штампа, довідка оформлюється на офіційному бланку) 

 

 

Довідка 

Видана_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________________________________________, 
про те, що він (вона) здобуває повну загальну середню освіту в 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(повне найменування навчального закладу) 

та є особою, що проживає або переселилася з (позначити необхідне):  
тимчасово окупованої території (Автономна Республіка Крим,  

м. Севастополь); 

населеного пункту, зазначеного в Переліку населених пунктів, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

наведеного у додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 

листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у 

редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року                            

№ 1276-р); 

населеного пункту, зазначеного в Переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення, наведеного у додатку 2 до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження 

переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на 

лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 

грудня 2015 року № 1276-р). 



Місцезнаходження навчального закладу:__________________________________ 
 

Фото 

                           М. П.  
(печатка має захоплювати  

     частину фотокартки) 

Довідка видана для подання до регіонального 

центру оцінювання якості освіти  

 

 

Директор                           __________                                         _______________  
                                                                    (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)  


