
  

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства»  

 
 

Зміст положення (норми) чинного законодавства 

 

 

Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону 

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»  

Стаття 1. Визначення термінів 

 

 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

… 

 

17) посвідка на постійне проживання - документ,  що посвідчує 

особу  іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на 

постійне проживання в Україні; 

        18) посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує 

особу  іноземця  або особу без громадянства та підтверджує законні 

підстави для тимчасового проживання в Україні; 

 

  

 

 

Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України 

 

 1. Іноземці та особи без громадянства можуть відповідно до 

Закону України "Про імміграцію" іммігрувати в Україну на постійне 

проживання. 

 

 2. Іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями 

в Україні або яким надано притулок в Україні, вважаються такими, які 

постійно проживають на території України з моменту визнання 

біженцем в Україні або надання притулку в Україні. Постійне 

 

 

 

 

 

17) посвідка на постійне проживання - документ,  що посвідчує 

особу  іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на 

постійне проживання в Україні за наявності дійсного паспортного 

документа; 

18) посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує 

особу  іноземця  або особу без громадянства та підтверджує законні 

підстави для тимчасового проживання в Україні за наявності дійсного 

паспортного документа; 

 

 

Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України 

 

1. Іноземці та особи без громадянства можуть відповідно до 

Закону України "Про імміграцію" іммігрувати в Україну на постійне 

проживання. 

 

 2. Іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями 

в Україні або яким надано притулок в Україні, вважаються такими, які 

постійно проживають на території України з моменту визнання 

біженцем в Україні або надання притулку в Україні. Постійне 
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проживання на території України біженців підтверджується 

посвідченням біженця. 

 

 3. Іноземці та особи без громадянства, яких визнано особами, 

що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий 

захист в Україні, вважаються такими, які на законних підставах 

тимчасово проживають на території України на період дії обставин, за 

наявності яких додатковий чи тимчасовий захист було надано. 

Тимчасове проживання на території України таких іноземців та осіб без 

громадянства підтверджується посвідченням особи, яка потребує 

додаткового захисту в Україні, або посвідченням особи, якій надано 

тимчасовий захист в Україні. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з 

метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або під 

час перебування на законних підставах на території України у 

випадках, зазначених у частинах третій-дванадцятій цієї статті, уклали 

шлюб з громадянами України та отримали посвідку на тимчасове 

проживання, вважаються такими, які на законних підставах 

проживання на території України біженців підтверджується 

посвідченням біженця. Особа, яка у встановленому законом порядку 

звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту, а також постійно проживає у статусі 

біженця, не може звернутися із заявою про надання дозволу на 

імміграцію в Україну відповідно до частини першої цієї статті.  

 

 3. Іноземці та особи без громадянства, яких визнано особами, 

які потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий 

захист в Україні, вважаються такими, які на законних підставах 

тимчасово проживають на території України на період дії обставин, за 

наявності яких додатковий чи тимчасовий захист було надано. 

Тимчасове проживання на території України таких іноземців та осіб 

без громадянства підтверджується посвідченням особи, яка потребує 

додаткового захисту в Україні, або посвідченням особи, якій надано 

тимчасовий захист в Україні. Особа, яка у встановленому законом 

порядку звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту, а також безстроково на 

законних підставах проживає на території України на період дії 

обставин, за наявності яких додатковий захист було надано, 

виключає можливість звернення із заявою про надання дозволу на 

імміграцію в Україну.     

Особа, яка у встановленому законом порядку звернулася із 

заявою про визнання особою, яка потребує тимчасового захисту, а 

також тимчасово проживає на території України на період дії 

обставин, за наявності яких тимчасовий захист було надано, 

виключає можливість звернення із заявою про надання дозволу на 

імміграцію в Україну.     

 

13. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з 

метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або під 

час перебування на законних підставах на території України у 

випадках, зазначених у частинах третій-дванадцятій цієї статті, уклали 

шлюб з громадянами України та отримали посвідку на тимчасове 

проживання, вважаються такими, які на законних підставах 



 

 

3 

перебувають на території України на період до отримання дозволу на 

імміграцію. 

  

 

 

 

 

 

 

Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на 

тимчасове проживання 

 

 16. Технічний опис, зразки бланків посвідки на постійне 

проживання та посвідки на тимчасове проживання, порядок їх 

оформлення, виготовлення та видачі встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перебувають на території України на період до отримання посвідки на 

постійне проживання. 

… 

19. Особи, яких визнано особами без громадянства в 

порядку, встановленому цим Законом, та отримали посвідку на 

тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних 

підставах тимчасово проживають на території України на період 

до отримання посвідки на постійне проживання чи оформлення 

громадянства України.  

 

Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на 

тимчасове проживання 

 

16.  Підставою для видачі посвідки на тимчасове 

проживання у випадку, передбаченому частиною дев’ятнадцятою  

статті 4 цього Закону, є заява особи, визнаної особою без 

громадянства, копія рішення про надання статусу особи без 

громадянства, виданого центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику в сфері міграції, та зобов’язання 

особи протягом 30 днів повідомити про оформлення   громадянства 

України чи будь-якої іншої держави. 

 

17. Іноземці та особи без громадянства під час подачі 

документів на оформлення посвідки на постійне чи тимчасове 

проживання надають свої біометричні дані для їх фіксації.  

 

18. Технічний опис, зразки бланків посвідки на постійне 

проживання та посвідки на тимчасове проживання, порядок їх 

оформлення, виготовлення та видачі встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Стаття 5
1
. Визначення статусу особи без громадянства 

 

1. Будь-яка особа, що перебуває на території України має 

право пройти процедуру визначення статусу особи без 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянства, незважаючи на законність чи незаконність її 

перебування. 

 

2. Заява про отримання статусу особи без громадянства 

подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику в сфері міграції, повнолітньою дієздатною 

особою. За неповнолітні осіб, а також осіб, яких у встановленому 

законом порядку визнано недієздатними, заяву про отримання 

статусу особи без громадянства подають їх законні представники. 

Разом з заявою подається документ, що посвідчує особу, або 

документ, що дає право виїзду за кордон, виданий іншою країною 

(в разі наявності), будь-який документ, що засвідчує факт не 

перебування у громадянстві будь-якої держави,  а також будь-який 

інший документ, який може підтвердити інформацію, викладену в 

заяві. 

Заявник під час подачі заяви про отримання статусу особи 

без громадянства надає свої біометричні дані для їх фіксації.  

 

3. У строк до 6 місяців з моменту подачі заяви про 

отримання статусу особи без громадянства на підставі всієї наявної 

інформації і документів приймається рішення про надання статусу 

особи без громадянства або про відмову у наданні такого статусу. 

Протягом строку розгляду заяви про отримання статусу особи без 

громадянства особа вважається такою, що тимчасово на законних 

підставах перебуває на території України. 

 

4. Рішення про відмову у наданні статусу особи без 

громадянства приймається у разі: 

якщо заявник є громадянином України або будь-якої іншої 

держави; 

якщо заявник подав недійсні, підроблені документи або 

повідомив про себе неправдиву інформацію стосовно обставин, які 

впливають на визначення статусу; 

загрози національній безпеці держави або охороні 

громадського порядку, забезпеченню охорони здоров'я, захисту 
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Стаття 10. Оформлення візи 

 

 1. Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства 

візи та перелік документів, необхідних для її отримання, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

 

 2. Рішення щодо оформлення візи приймається в установленому 

порядку дипломатичним представництвом або консульською 

установою України, Міністерством закордонних справ України або 

представництвом Міністерства закордонних справ України на території 

України. 

 

 

 

 

прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які 

проживають на території України; 

якщо заявник має підстави для визнання біженцем або 

особою, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту. 

 

5. Рішення про визнання статусу особи без громадянства 

скасовується у випадках, передбачених частиною четвертою цієї 

статті. 

 

6.  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику в сфері міграції, веде облік осіб, що звернулися 

із заявою про отримання статусу особи без громадянства, стосовно 

яких прийнято рішення про надання або відмову в наданні статусу 

особи без громадянства та про скасування статусу особи без 

громадянства. 

 

7. Порядок розгляду заяв про отримання статусу особи без 

громадянства та прийняття рішення за результатами їх розгляду  

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 

Стаття 10. Оформлення візи 

 

 1. Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства 

візи та перелік документів, необхідних для її отримання, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

 

 2. Рішення щодо оформлення візи приймається в 

установленому порядку дипломатичним представництвом або 

консульською установою України, Міністерством закордонних справ 

України або представництвом Міністерства закордонних справ 

України на території України. 

 

3. При подачі документів на оформлення візи іноземці та 

особи без громадянства надають свої біометричні дані для їх 

фіксації. 
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Стаття 19. Видача посвідчення особи без громадянства для 

виїзду за кордон 

 

 1. Особі без громадянства, яка постійно проживає на території 

України, але не має проїзного документа, видається посвідчення особи 

без громадянства для виїзду за кордон, яке є документом, що посвідчує 

особу без громадянства під час перетинання державного кордону 

України та перебування за кордоном. 

 

 

 

Стаття 19. Видача посвідчення особи без громадянства для 

виїзду за кордон 

 

 1. Особі без громадянства, яка постійно або тимчасово 

проживає на території України, але не має проїзного документа, 

видається посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, 

яке є документом, що посвідчує особу без громадянства під час 

перетинання державного кордону України та перебування за кордоном. 

 

 

 

Начальник Департаменту 

юридичного забезпечення МВС                                                                                                              Д.В. Горбась 

 

_____   ________ 2015 р. 


