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Порядок прийняття до громадянства України
Прийняття до громадянства України можливе, якщо Ви:
Іноземець

Особа без громадянства

та:
визнаєте і дотримуєтесь Конституції України та законів України;
подали заяву про відсутність чи припинення іноземного громадянства;
безперервно проживаєте на законних підставах на території України протягом останніх 5
років;
отримали дозвіл на імміграцію;
володієте державною мовою або її розумієте в обсязі, достатньому для спілкування;
маєте законні джерела існування протягом останніх 6 місяців на момент подання заяви
(сума коштів на банківському рахунку від 20 400 грн).

УВАГА!
Загальний строк розгляду документів про
прийняття до громадянства України не повинен перевищувати одного року з дня їх
надходження.
Строк розгляду документів про прийняття
до громадянства України осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок
в Україні, та осіб без громадянства, не
повинен перевищувати 9 місяців з дня їх
надходження.

Безперервно проживати на території
України не потрібно, якщо ви:
Іноземець/особа без громадянства, яка проходить військову службу за контрактом у ЗСУ
– 3 роки;
Іноземець/особа без громадянства, яка перебуває у шлюбі з громадянином України – 2
роки;
Іноземець/особа без громадянства, яка перебувала у шлюбі з громадянином України, що
припинився внаслідок його смерті – 2 роки;
Особа, якій надано статус біженця чи притулок
в Україні – 3 роки;
Особа, яка в’їхала в Україну у статусі особи
без громадянства – 3 роки.

До громадянства України не приймається особа, яка:
вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);
вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством
України тяжким або особливо тяжким злочином.
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Порядок прийняття особи до громадянства України:
Заявник особисто подає документи до територіального підрозділу Державної міграційної
служби України (далі - ДМС) за місцем проживання.

ДМС перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства
України

У двотижневий строк з дня надходження документи надсилаються до головного
управління міграційної служби в області, місті Києві

Начальник управління міграційної служби або його заступник приймає рішення про
встановлення належності особи до громадянства України - не пізніш як у тримісячний
строк з дня надходження документів

ДМС надсилає на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства
документи разом із висновком щодо прийняття особи, яка проживає в Україні, до
громадянства України

Комісія вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення заяв про прийняття до
громадянства України

Президент України приймає рішення і видає указ про прийняття особи до громадянства
України

Територіальний підрозділ ДМС у тижневий строк повідомляє у письмовій формі особу про
прийняте Президентом України рішення.

УВАГА!

Загальний строк розгляду документів про прийняття до громадянства України не повинен
перевищувати одного року з дня їх надходження.
Строк розгляду документів про прийняття до громадянства України осіб, яким надано статус
біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства, не повинен перевищувати 9
місяців з дня їх надходження.
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Перелік документів, які подають до ДМС:
заява про прийняття до громадянства України
три фотокартки (розміром 35 х 45 мм)
копія документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну/копія посвідки на постійне проживання
документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування*/ або копія атестата чи витяг із залікової відомості
диплома
документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6
місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України.

+

Для осіб без громадянства:
декларація про відсутність іноземного громадянства
копія проїзного документа особи
без громадянства/копія посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон
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+

Для іноземців:
зобов’язання припинити іноземне
громадянство/заява про зміну
громадянства
копія паспортного документа

* Для отримання документа про володіння державною мовою або її розуміння необхідно:

звернутися до керівника навчального закладу, місцевого
органу виконавчої влади
України або виконавчого органу
місцевого самоврядування, які
видають довідки про володіння
державною мовою

скласти іспит у вигляді
тесту на знання української
мови в обсязі, достатньому
для спілкування

пред’явити документ, який
посвідчує особу іноземця
чи особу без громадянства і
підтверджує право на постійне
проживання в Україні (посвідка
на постійне проживання)

отримати довідку про
володіння українською
мовою

ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПАСПОРТУ НЕМАЄ

Під час подання заяви та інших документів на громадянство пред’являється паспортний документ або
документ, що його замінює та посвідчує особу заявника*, а також документ про проживання заявника
на території України або про його постійне проживання за кордоном.
*Документом, що посвідчує особу може бути:
• посвідчення водія;
• посвідка на проживання;
• посвідчення біженця.
Повний перелік документів можна знайти в статті 13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр».

** Перелік зразків документів як декларація про відсутність іноземного громадянства / або
зобов’язання припинити іноземне громадянство / або заява про зміну громадянства[1].
Наказ Міністерства закордонних справ від 15.09.2006 N 185 «Про затвердження зразків документів, які
подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України,
оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про
[1]

оформлення набуття громадянства України», [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1177-06
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Перелік документів для осіб, які мають визначні заслуги
перед Україною, або прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для України:
заява про прийняття до громадянства України
три фотокартки (розміром 35 х 45 мм)
копія документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну/копія посвідки на постійне проживання
подання встановленого зразка на ім’я Президента України про те, що особа
має визначні заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України
документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6
місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України

+

Для осіб без громадянства:
декларація про відсутність іноземного громадянства
копія проїзного документа особи
без громадянства/копія посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон

Для іноземців:
зобов’язання припинити іноземне
громадянство/заява про зміну
громадянства
копія паспортного документа
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+

Для військовослужбовців
ЗСУ, які нагороджені
державною нагородою
України
копія військового квитка
копія контракту про проходження
особою військової служби у ЗСУ
копія паспортного документа
довідка з місця служби, дійсна на
момент подання документів
копія документа, що підтверджує
нагородження особи державною
нагородою України

Перелік документів для осіб, яким надано статус біженця або
притулок в Україні:
заява про прийняття до громадянства України
три фотокартки (розміром 35 х 45 мм)
копія документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну/копія посвідки на постійне проживання
документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування/ або копія атестата чи витяг із залікової відомості
диплома/документ, що підтверджує інвалідність
документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести
місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України
довідка територіального органу Державної міграційної служби України/копія
посвідчення біженця/копія проїзного документа біженця

+

+

Для осіб без громадянства:

Для іноземців:

декларація про відсутність іноземного громадянства

декларація про відмову від іноземного громадянства
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Перелік документів для осіб, що перебувають у шлюбі
з громадянином України:
заява про прийняття до громадянства України
три фотокартки (розміром 35 х 45 мм)
копія документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну/копія посвідки на постійне проживання
документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування/ або копія атестата чи витяг із залікової відомості
диплома
копія документа, що підтверджує перебування чоловіка (дружини) у громадянстві України
документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6
місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України
документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином
України терміном понад 2 роки

+

Для осіб без громадянства:
декларація про відсутність іноземного громадянства
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+

Для іноземців:
зобов’язання припинити іноземне
громадянство/ або заява про зміну
громадянства

Перелік документів для осіб, чий шлюб з громадянином
України припинився внаслідок його смерті:
заява про прийняття до громадянства України
три фотокартки (розміром 35 х 45 мм)
копія документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну/копія посвідки на постійне проживання
документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування/ або копія атестата чи витяг із залікової відомості
диплома
копія документа, що підтверджує перебування чоловіка (дружини) у громадянстві України
документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6
місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України
документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином
України терміном понад 2 роки
копія свідоцтва про смерть чоловіка (дружини)

+

Для осіб без громадянства:
декларація про відсутність іноземного громадянства

+

Для іноземців:
зобов’язання припинити іноземне
громадянство/ або заява про зміну
громадянства
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Територіальні органи ДМС, до яких Ви можете звернутися для
подачі документів:
Головне управління ДМС у місті Києві
Адреса: вул. Березняківська, 4-А, м. Київ,
02152
Телефон гарячої лінії: (044) 550-23-88
Управління ДМС у Вінницькій області
Адреса: вул. Пирогова, 4, м. Вінниця
Телефон гарячої лінії: (0432) 67-43-06
Управління ДМС у Волинській області
Адреса: вул. Винниченка, 11, м. Луцьк,
43000
Телефон гарячої лінії: (0332) 24-43-90
Головне управління ДМС у
Дніпропетровській області
Адреса: пл. Троїцька, 2а, м. Дніпро, 49000
(юридична)
вул. В.Липинського, 7, м. Дніпро (фактична)
Телефон гарячої лінії: (056) 745–35–62,
(056) 745-61-11
Головне управління ДМС у
Донецькій області
Адреса: вул. Георгієвська, 30 а, м. Маріуполь, 87515
Телефон гарячої лінії: (06273) 6-40-12,
(0629) 58-73-09
Управління ДМС у Житомирській області
Адреса: вул. Пушкінська, 44, м. Житомир,
10008
Телефон гарячої лінії: (0412) 47-02-51
Головне управління ДМС у
Закарпатській області
Адреса: вул. Грибоєдова, 12-а, м. Ужгород, 88017
Телефон гарячої лінії: (0312) 64-05-65
Управління ДМС у Запорізькій області
Адреса: вул. Незалежної України, 90, м.
Запоріжжя, 69057
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Телефон гарячої лінії: (061) 233-03-74
Управління ДМС в Івано-Франківській
області
Адреса: вул. Академіка Гнатюка, 29, м.
Івано-Франківськ, 76010
Телефон гарячої лінії: (0342) 55-31-12
Управління ДМС у Київській області
Адреса: вул. Петропавлівська, 11, м. Київ,
04073
Телефон гарячої лінії: (044) 468-01-01
Управління ДМС у Кіровоградській
області
Адреса: вул. Єгорова, 25-а, м. Кропивницький, 25015
Телефон гарячої лінії: (0522) 24-73-21
Управління ДМС у Луганській області
Адреса: вул. Партизанська, 12, м. Сєвєродонецьк, 93404
Телефон гарячої лінії: (067) 315-85-81
Головне управління ДМС у Львівській
області
Адреса: вул. Руданського, 3, м. Львів,
79005
Телефон гарячої лінії: (032) 261-09-30
Управління ДМС у Миколаївській області
Адреса: вул. Декабристів, 5-а, м. Миколаїв, 54001
Телефон гарячої лінії: (0512) 49-81-18
Головне управління ДМС в Одеській області
Адреса: вул. Преображенська, 44, м.
Одеса, 65045
Телефон гарячої лінії: (048) 705-31-68
Управління ДМС у Полтавській області
Адреса: вул. Пушкіна, 63, м. Полтава,
36039
Телефон гарячої лінії: (0532) 60-89-69

Управління ДМС у Рівненській області
Адреса: вул. 16-го Липня, 6, м. Рівне,
33028
Телефон гарячої лінії: (0362) 67-95-45
Управління ДМС у Сумській області
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 27, м.
Суми, 40000
Телефон гарячої лінії: (0542) 61-01-55
Управління ДМС у Тернопільській області
Адреса: бульвар Шевченка, 10, м. Тернопіль, 46001
Телефон гарячої лінії: (0352) 27-13-89
Головне управління ДМС у
Харківській області
Адреса: вул. Римарська, 24, м. Харків,
61057
Телефон гарячої лінії: (057) 705-52-80,
(057) 340-93-10
Управління ДМС у Херсонській області
Адреса: вул. Перекопська, 168, м. Херсон,
73036
Телефон гарячої лінії: (0552) 35-40-56

Управління ДМС у Хмельницькій області
Адреса: вул. МиколиМазура, 4, м. Хмельницький, 29000
Телефон гарячої лінії: (0382) 63-80-56
Управління ДМС у Черкаській області
Адреса: б-р. Шевченка, 117, м. Черкаси,
18002
Телефон гарячої лінії: (0472) 54-09-60
Управління ДМС у Чернівецькій області
Адреса: вул. Шептицького, 25, м. Чернівці,
58000
Телефон гарячої лінії: (0372) 55-04-61
Управління ДМС у Чернігівській області
Адреса: вул. Шевченка, 51а, м. Чернігів,
14000
Телефон гарячої лінії: (0462) 66-61-85
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