
Роз’яснення процедури 

Для виготовлення дублікатів диплому та додатку до нього заявникові 

(тобто, особі, документи якої втрачені) необхідно підготувати та надати 

відповідний перелік документів у один із трьох зручних способів: 

- особисто (каб. 117, з 09.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), 

п’ятниця з 09.00 до 16.00); 

- відправити поштою на адресу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпропетровськ, проспект 

Гагаріна, 26); 

- відправити скановані копії документів електронною поштою на 

адресу mail@dduvs.in.ua 

Перелік документів для виготовлення дублікатів документів про 

вищу освіту: 

- заява на ім'я ректора університету (зразок додається); 

- заповнена згода на обробку персональних даних (бланк додається); 

- газета з надрукованим у ній оголошенням про визнання диплома 

недійсним (подати таке оголошення необхідно до газети за місцем 

проживання заявника з текстом: "Диплом на ім'я (П.І.Б.) про закінчення 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 

__.__.20__ р. серії _____ № ________ вважати недійсним у зв'язку з 

втратою")1; 

- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків; 

- копії всіх заповнених сторінок паспорту громадянина України 

(заявника); 

- копія першої сторінки закордонного паспорту заявника або копія 

посвідчення водія, де є переклад прізвища та ім'я англійською мовою. У разі 

відсутності цих документів необхідно надати написання англійською мовою 

свого прізвища та імені у заяві, згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 

латиницею” від 27.01.2010 № 55; 

- копії втраченого диплому та додатку до нього2; 

Станом на 01.09.2018  вартість дублікату диплому становить 27.00 грн., 

додатку до диплому – 33.00 грн. Здійснити оплату можна у будь-якому 

відділенні банку. У квитанції обов’язково зазначити ПІБ та призначення 

платежу (оплата за виготовлення дублікату диплому про вищу освіту, оплата 

за виготовлення дублікату додатку до диплому про вищу освіту). До моменту 

фактичної оплати вартість виготовлення документів про освіту необхідно 

уточнити.  

Дублікати документів про вищу освіту отримуються заявником 

особисто або довіреною особою за нотаріально оформленою довіреністю. 

УВАГА: згідно з чинним законодавством дипломи та додатки до 

них ламінувати заборонено. 

                                                           
1 Оголошення подається тільки у випадку втрати диплому. У разі направлення сканованих копій документів, 

газета надається під час отримання дублікатів 
2 Якщо такі копії відсутні, то бажано надати копію додатку до диплому будь-якої особи, яка навчалася з 

заявником в одній групі 


