Перелік документів, необхідних для отримання візи та посвідки на
проживання
Згідно пункту 3.1.Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства»
Право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають:
1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в
Україну для працевлаштування;
2) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у
встановленому порядку;
3) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою
проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої
канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та за погодження
з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної
організації;
4) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в
діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у
встановленому порядку;
5) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи в
представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих
у встановленому порядку;
6) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у
філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому
порядку;
7) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження
культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку,
встановлених міжнародними договорами України або спеціальними
програмами, спортсмени, які набули професійного статусу, а також іноземці та
особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та
регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських
організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;
{Підпункт 7 пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}
8) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи
кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
9) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;
10) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою
возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час
перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених
у частинах третій - дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства”, уклали шлюб з громадянами України;

11) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою
возз'єднання сім'ї з особами, зазначеними в частинах другій - дванадцятій статті
4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;
12) іноземці та особи без громадянства, які після завершення граничного
терміну перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - ПТПІ), звернулися із
заявою про отримання посвідки на тимчасове проживання.
3.2.
Разом
із заявою
для
оформлення
посвідки
на
тимчасове
проживання (додаток 6) іноземцями та особами без громадянства до
територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються:
1) 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);
2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними,
засвідчений у встановленому законодавством порядку;
3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує
наявність пільг щодо його сплати;
4) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5
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);
5) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера (у разі її наявності);
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України (крім осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього
розділу).
3.3. Крім документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, залежно від
категорії іноземців та осіб без громадянства подаються:
1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (роботодавця) із зобов’язанням повідомити
територіальний орган чи підрозділ ДМС за місцем оформлення посвідки та
територіальний орган Державної служби зайнятості в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі про дострокове розірвання чи
припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без
громадянства, а також оригінал (після пред’явлення повертається) та копія
дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства, виданого
територіальним органом Державної служби зайнятості Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (для іноземців, які найняті
інвестором згідно з угодою про розподіл продукції відповідно до частини
другої статті 35 Закону України „Про угоди про розподіл продукції”, завірені в

установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового
договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності));
для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до
законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий
договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;
{Підпункт 1 пункту 3.3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}
2) для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (державної установи, підприємства або
організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги) та
копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, виданої
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, завірена печаткою
реципієнта;
3) для осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (відповідної релігійної організації) та
погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної
релігійної організації, щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства
посвідки на тимчасове проживання;
4) для осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (відповідної філії, відділення, представництва
або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації
іноземної держави в Україні), оригінал (після пред’явлення повертається) та
копія свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської
(неурядової) організації іноземної держави в Україні;
5) для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (відповідного представництва іноземного
суб’єкта господарювання в Україні), оригінал (після пред’явлення
повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва;
6) для осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (відповідної філії або представництва
іноземного банку в Україні), оригінал (після пред’явлення повертається) та
копія свідоцтва про акредитацію філії або представництва;
7) для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (державного органу, відповідального за
виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських
програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в
Україну, або волонтерської організації), оригінал (після пред’явлення
повертається) та копія свідоцтва про державну реєстрацію волонтерської
організації (для волонтерських організацій);
{Підпункт 7 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}
8) для осіб, зазначених у підпункті 8 пункту 3.1 цього розділу, - звернення
іноземного засобу масової інформації і подання Державного комітету

телебачення та радіомовлення України щодо оформлення іноземцеві або особі
без громадянства посвідки на тимчасове проживання в Україні;
9) для осіб, зазначених у підпункті 9 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов’язанням
повідомити ДМС про відрахування з такого закладу та документ, що
підтверджує факт навчання в Україні;
10) для осіб, зазначених у підпункті 10 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (громадянина України, який перебуває в шлюбі
з іноземцем або особою без громадянства), оформлене згідно з додатком 7,
оригінал (після пред’явлення повертається) та копія документа, що підтверджує
факт перебування в шлюбі з громадянином України (документи, видані
компетентними органами іноземних держав, легалізуються в установленому
порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);
11) для осіб, зазначених у підпункті 11 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання
(подання) приймаючої сторони (особи, зазначеної в частинах другій дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства”), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія документа,
згідно з яким вони, відповідно до права країни походження іноземця або особи
без громадянства, вважаються членами сім’ї вказаної особи. Документ, що
підтверджує належність до членів сім’ї, визнається дійсним в Україні в разі
його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародними
договорами України. Також подаються документи про наявність у приймаючої
сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в
Україні;
12) для осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу, разом із
заявою іноземця або особи без громадянства про отримання посвідки на
тимчасове проживання, що подається після завершення граничного терміну
тримання в ПТПІ, подаються документи, вказані упідпунктах 3, 4 пункту
3.2 цього розділу, довідка про тримання іноземця (особи без громадянства) у
ПТПІ (додаток 8) та за наявності паспортний документ (після пред’явлення
повертається) і копії сторінок паспорта з особистими даними.
Відповідно до ст. 26 КУ іноземці та ОбГ, що перебувають в Україні на
законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також
несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, – за винятками,
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами
України.

