
Перелік документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання 

Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення 

державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322 не передбачено «Продовження 

строку дії посвідки на тимчасове проживання». Відповідно до пункту 19 Порядку оформлення 

посвідки на тимчасове проживання у разі закінчення строку дії посвідки документи для її 

обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. 

З 10.09.2018 територіальні органи ДМС розпочали оформлення та видачу посвідок на 

тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм. 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, 

подають: 

1) заяву (подається до завершення роботи з повного забезпечення територіальних органів 

та підрозділів Державної міграційної служби України відповідним матеріально-

технічним забезпеченням для оформлення та видачі посвідки на тимчасове проживання 

на безконтактних електронних носіях); 

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з 

візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами 

України (після пред’явлення повертається, копія додається), крім наступних випадків: 

іноземці та особи без громадянства, які зазначені в частині двадцятій статті 4 Закону 

України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, для отримання 

посвідки можуть подавати паспортний документ, строк дії якого закінчився чи який 

підлягає обміну, у разі, коли за отриманням нового документа особа зобов’язана 

звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни 

попереднього постійного проживання, 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, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй “Про територіальну цілісність України” від 27 березня 

2014 р. № 68/262 

3) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує 

повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним 

представником) (оригінали документів після пред’явлення повертаються, копії 

подаються); 

4) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, 

що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у 

встановленому законодавством порядку; 

5) дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки та його копія; 

6) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про 

звільнення від його сплати (оригінал після пред’явлення повертається, копія 

подається); 

7) 4 фотографії іноземця або особи без громадянства розміром 35х45 мм на матовому 

папері (допустимо подавати фотографію людини з покритою головою, яка не маскує 

контури обличчя для осіб, чиї релігійні вірування не дозволяють закривати голову в 

громадських місцях, за умови, що на паспортній фотографії вони фігурують із 

накритою головою) (подавати лише до завершення роботи з повного забезпечення 

територіальних органів та підрозділів Державної міграційної служби України 

відповідною матеріально-технічною підтримкою для обробки та видачі дозвіл на 



тимчасове проживання у формі картки з реалізованим безконтактним електронним 

носієм). 

 

Детальна інформація за посиланням: 

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

prozhivannya.html 
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