
Процедура та вартість виготовлення посвідки на тимчасове проживання 

Як отримати послугу 

➢ зібрати необхідні документи; 

➢ звернутися 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*; 

➢ подати необхідні документи; 

➢ отримати посвідку на тимчасове проживання. 

* ПРИМІТКА! Центри державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС та 

центри надання адміністративних послуг приймають документи для оформлення та обміну 

посвідок на тимчасове проживання по мірі забезпечення відповідними матеріально-

технічними можливостями. 

 

Термін розгляду заяви 

Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або 

особи без громадянства. 

 

Результат отримання послуги 

Отримання посвідки на тимчасове проживання. 

 

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги 

Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік з можливістю обміну, за 

винятком випадків, зазначених нижче. 

Іноземцям та особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для 

працевлаштування, посвідка видається на період роботи в Україні, який зазначається в дозволі 

на застосування праці. 

Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів 

міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, посвідка 

видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в 

реєстраційній картці проекту. 

Іноземцям та особам без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або 

бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, 

посвідка видається на два роки. 

Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, посвідка 

видається на період навчання, який визначається наказом закладу освіти про встановлення 

періодів навчання для іноземних студентів. 

Іноземцям та особам без громадянства, які зазначені в частині двадцятій статті 4 Закону 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», посвідка видається на три 

роки 

 



Вартість послуги та пільги 

➢ державне мито у розмірі 34 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про державне мито»); 

➢ вартість адміністративної послуги у розмірі 541 грн. (включаючи вартість бланка 

посвідки); 

➢ адміністративний збір за оформлення або обмін посвідки на тимчасове проживання 

340,00 грн. 

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), 

які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди 

І та ІІ групи. 

 

Підстави для відмови у наданні послуги 

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС відмовляє іноземцю або особі без 

громадянства в оформленні або видачі посвідки, у разі, коли: 

➢ іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на постійне 

проживання (крім випадків обміну посвідки), посвідчення біженця чи посвідчення 

особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення; 

➢ іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням 

встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення 

уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення 

або заборону в’їзду; 

➢ дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або 

особою без громадянства інформацію; 

➢ встановлено належність особи до громадянства України; 

➢ за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально 

підтверджених повноважень для її отримання; 

➢ іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням 

строків, визначених пунктами 17-19 цього Порядку, документи та інформацію, 

необхідні для оформлення і видачі посвідки; 

➢ отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, 

що дії іноземця або особи без громадянства загрожують національній безпеці, 

громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України 

та інших осіб, що проживають в Україні, чи іноземець або особа без громадянства 

вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як їх 

визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку з учиненням діяння, що 

відповідно до законів України визнається тяжким злочином; 

➢ паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, 

підроблений, зіпсований чи не відповідає встановленому зразку, чи належить іншій 

особі, чи строк його дії закінчився; 

➢ встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо 

неправдивих відомостей або підроблених документів; 

➢ виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи 

державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони 

мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними 

особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у 

тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну; 



➢ в інших випадках, передбачених законом. 

 

Детальна інформація за посиланням: 

https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumentuvannya-inozemcziv/oformlennya-posvidki-na-timchasove-

prozhivannya.html 
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