
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ 

ТА РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕНЦІВ 

 Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без 

громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають до Державної 

міграційної служби України наступні документи: 

1. заяву; 

2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства 

(після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено 

законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з 

особистими даними і візою (у разі наявності); 

3. переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або 

документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у 

встановленому законодавством порядку; 

4. клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов’язанням 

повідомити ДМС України про відрахування з такого закладу; 

5. документ, що підтверджує факт навчання в Україні; 

6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України; 

7. квитанцію про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність 

пільг щодо його сплати; 

8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5х4,5 сантиметра 

на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не 

приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не 

дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в 

їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах); 

9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 

(у разі її наявності). 

 Термін розгляду заяви 

Протягом 15 робочих днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС 

України документів від іноземця або особи без громадянства 

 Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення 

Не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території 

України. Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з візовим порядком 

в'їзду, обов'язкова наявність довгострокової візи типу Д. 

 Акти законодавства, що регулюють надання послуги: 

 Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” 

 Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 “Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної 

служби, і розміру плати за їх надання”. 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 “Про 

затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне 

проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983”. 

 Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 N 7-93 

 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 липня 2013 року № 681 “Про 

затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне 

проживання та посвідки на тимчасове проживання”. 
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