
ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначається Конституцією України, Законом 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іншими законами України, а 

також міжнародними договорами України. 

Іноземець – це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої 

держави або держав. 

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, - іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають на території Україні протягом дії візи або на період, 

установлений законодавством чи міжнародним договором України, або якщо строк їх перебування 

на території України продовжено в установленому порядку. 

Посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без 

громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. 

Іноземці та особи без громадянства, які 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. 

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на 

тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території 

України на період навчання. 

  

В'їзд в Україну та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, строки їх перебування в 

Україні  

Іноземці та особи без громадянства в'їжджають в Україну за наявності паспортного документа та 

одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не передбачено законодавством чи 

міжнародними договорами України. 

Іноземці та особи без громадянства під час проходження прикордонного контролю у пунктах 

пропуску через державний кордон зобов'язані подати свої біометричні дані для їх фіксації. 

Строк перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні встановлюється візою, 

законодавством України чи міжнародним договором України. 

  

Оформлення візи 

Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи та перелік документів, необхідних 

для її отримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України. 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. 

  

 



В'їзд в Україну та виїзд з України здійснюється: 

- іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом за наявності відповідної візи, якщо 

інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством чи міжнародним договором України; 

- іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як 

протягом одного року, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання. 

  

Виїзд з України: 

- іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, мають право у 

встановленому порядку вільно залишити територію України, крім випадків, встановлених законом; 

- виїзд з України іноземцю або особі без громадянства не дозволяється, якщо: 

1. йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або кримінальна 

справа розглядається судом - до закінчення кримінального провадження; 

2. його засуджено за вчинення кримінального правопорушення - до відбування покарання або 

звільнення від покарання; 

3. його виїзд суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України - до припинення 

обставин, що перешкоджають виїзду. 

Виїзд з України іноземця або особи без громадянства може бути за рішенням суду тимчасово 

відкладено до виконання ним майнових зобов'язань перед фізичними та юридичними особами в 

Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 

  

Відповідальність іноземців та осіб без громадянства 

Нелегальні мігранти та інші іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин, адміністративні 

або інші правопорушення, несуть відповідальність відповідно до закону. 

Якщо в іноземця або особи без громадянства немає підстав для тимчасового проживання або для 

тимчасового перебування на території України, строк їх перебування скорочується. 

Рішення про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на 

території України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері міграції, або органами Служби безпеки України. 

  

Добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства 

Іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Україні або які 

не можуть виконати обов'язок виїзду з України, не пізніше дня закінчення відповідного строку їх 

перебування у зв'язку з відсутністю коштів або втратою паспортного документа можуть добровільно 

повернутися в країну походження або третю країну, у тому числі за сприяння міжнародних 

організацій. 



Рішення про добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства приймається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, за заявою іноземця та 

особи без громадянства про добровільне повернення. 

У разі прийняття рішення про добровільне повернення іноземцю та особі без громадянства видається 

довідка про особу, яка добровільно повертається. Зазначена довідка є підставою для тимчасового 

перебування іноземця та особи без громадянства на території України на строк до завершення 

процедури добровільного повернення. У разі завершення процедури добровільного повернення така 

довідка вилучається або визнається недійсною. 

Строк здійснення процедури добровільного повернення не повинен перевищувати 60 днів. 

У разі прийняття рішення про добровільне повернення іноземця або особи без громадянства, які не 

досягли вісімнадцятирічного віку, має бути з'ясовано, що в разі добровільного повернення така особа 

повертається до одного з членів сім'ї або опікуна. 

  

Примусове повернення іноземців та осіб без громадянства 

Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або 

третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони 

громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних 

інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони 

державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах 

контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання 

державного кордону України), з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про 

підстави прийняття такого рішення. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, 

протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Зазначений строк не 

повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення. 

Рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства може супроводжуватися 

забороною щодо подальшого в'їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого 

в'їзду в Україну обчислюється з дня винесення такого рішення. Порядок виконання рішення про 

заборону щодо подальшого в'їзду в Україну визначає Кабінет Міністрів України. 

Один із примірників рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства 

видається іноземцю або особі без громадянства, стосовно яких воно прийнято. У рішенні 

зазначаються підстави його прийняття, порядок оскарження та наслідки невиконання. Форма 

рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства затверджується спільним 

наказом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного 

кордону. 

Рішення про примусове повернення може бути оскаржено до суду. 

Іноземець або особа без громадянства зобов'язані самостійно залишити територію України у строк, 

зазначений у рішенні про примусове повернення. 

З метою контролю за виконанням іноземцем та особою без громадянства рішення про примусове 

повернення службові особи органу охорони державного кордону чи центрального органу виконавчої 



влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, можуть супроводжувати такого іноземця та 

особу без громадянства по території України. 

У разі прийняття рішення про примусове повернення в паспортному документі іноземця або особи 

без громадянства скасовується віза і вилучаються документи, що підтверджують законні підстави 

перебування в Україні. 

Примусове повернення не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 18-

річного віку, до іноземців та осіб без громадянства, на яких поширюється дія Закону України "Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". 

  

Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, 

органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані 

ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного 

перетинання державного кордону України) або органи Служби безпеки України можуть лише на 

підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України 

іноземця та особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних 

причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець 

або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання 

іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза 

пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної 

держави. 

Рішення суду про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржено в 

порядку, передбаченому законом. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, 

або орган охорони державного кордону на підставі відповідного рішення з наступним 

повідомленням протягом 24 годин прокурора розміщує іноземців та осіб без громадянства, у пунктах 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на 

території України. 

Іноземці та особи без громадянства перебувають у пунктах тимчасового перебування іноземців та 

осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, протягом строку, необхідного 

для виконання рішення суду про примусове видворення, але не більш як дванадцять місяців. 

Рішення суду про примусове видворення іноземця або особи без громадянства виконується 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, а стосовно 

іноземців та осіб без громадянства, затриманих ним у межах контрольованих прикордонних районів 

під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, - органом охорони 

державного кордону. 

 


