
Звернутись до територіального органу ДМС або центру державного підприємства, що належить до сфери управління 
ДМС або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання іноземця або особи без громадянства

Як оформити посвідку на тимчасове проживання?
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Отримати посвідку на тимчасове проживання

Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства. 

Строк дії посвідки – 3 роки.
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Подати такі документи:
 заяву-анкету (бланк надається)
 чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра
 паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства*
 копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом 
на українську мову (нотаріально завірена копія)
 квитанцію про оплату держмита
 подання МОУ, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формування-
ми, які виконували завдання АТО/ООС**
 клопотання командира підрозділу ЗСУ, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохо-
ронних органів, які виконували завдання в АТО/ООС, оформлене за зразком та у порядку, встановленому КМУ**

*При поданні документів на отримання посвідки, особи іноземці учасники АТО-ООС можуть подавати паспорт, термін дії 
якого закінчився або який підлягає обміну (якщо отримання нового потребує звернення до країни походження, якщо така 
країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється 
визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України)
**У разі отримання письмової відмови у наданні клопотання чи подання, іноземець чи особа без громадянства може подати 
рішення суду про встановлення факту його належності до осіб, які надавали інструкторську допомогу чи які брали участь у 
виконанні бойових або службових завдань АТО/ООС
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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 без громадянства не повинен перевищувати 9 
місяців з дня їх надходження.

Наявність посвідки на тимчасове 
проживання в Україні.

Визнання і дотримання Конституції 
України та законів України.

Підстави та порядок прийняття до громадянства України:

1 2 Подання декларації про відмову від інозем-
ного громадянства особи, яка отримала 
посвідку на тимчасове проживання.
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Звернутись до територіального 
підрозділу ДМС України за 
місцем проживання

Подати такі документи:
 заяву про прийняття до громадянства 
України (бланк надається)
 декларацію про відмову від іноземного 
громадянства (бланк надається)
 три фотокартки розміром 
3,5 х 4,5 сантиметра

Отримати довідку про реєстра-
цію особи громадянином України 
(що є підставою для оформлення 
паспорта громадянина України) у 
територіальному органі або під-
розділі ДМС України за місцем 
проживання 
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Для іноземців та осіб без громадянства, які 
проходять військову службу за контрактом в 
ЗСУ:
 заяву про прийняття до громадянства України 
(бланк надається)

 декларацію про відмову від іноземного 
громадянства (бланк надається)

 три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра

 копію контракту про проходження військової 
служби у ЗСУ та довідку з місця служби, дійсну на 
момент подання документів, інший документ, який 
підтверджує, що особа проходить військову службу 
за контрактом в ЗСУ

 копію військового квитка особи 

Для іноземців та осіб без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною або осіб, прийняття яких 
до громадянства становить державний інтерес для України
  заяву про прийняття до громадянства України (бланк надається)

 декларацію про відмову від іноземного громадянства (бланк надається)

 три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра

 подання на ім'я Президента України, центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні 
заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України

Для іноземців та осіб без громадянства, які 
проходять військову службу за контрактом в ЗСУ 
та нагороджені державною нагородою України:
  заяву про прийняття до громадянства України 
(бланк надається)

 декларацію про відмову від іноземного 
громадянства (бланк надається)

 три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра

 копію документа, що підтверджує нагородження 
особи державною нагородою України

 копію військового квитка особи

 копію контракту про проходження особою 
військової служби у ЗСУ та довідку з місця служби, 
дійсну на момент подання документів

18 серпня 2019 року Президент України видав Указ №594/2019 «Питання спрощення набуття громадянства іноземцями 
та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони України, та громадян Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання».

 Згідно із Указом, щоб бути прийнятим до громадянства України необхідно такі 
документи:
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