
Орган реєстрації – виконавчий орган сільської, селищної або міської ради,
сільський голова (у разі, якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської
ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця
проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або
міської ради.

Реєстрація / зняття з реєстрації - внесення інформації до реєстру територіальної
громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/
перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із
подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру.

Місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-
територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані
соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту,
військові частини.

Місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої
особа проживає строком менше шести місяців на рік.
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Реєстрація місця проживання

Терміни та визначення

 До органу реєстрації (у тому числі через Центр надання адміністративних
послуг) за місцем проживання або перебування.

Для реєстрації або зняття з реєстрації місця проживання слід звертатись:

Важливо! У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу
реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного
представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в
установленому законом порядку. 

Куди звертатись

http://map.cnap.in.ua/


Також можна за бажанням доручити подати заяву про реєстрацію/зняття з
реєстрації місця проживання посадовій особі виконавців послуг з управління
(утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), ОСББ, ЖБК, управителю
багатоквартирного будинку за місцем її проживання.

Важливо! Подання  заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця
проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця
проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу
або заклад соціального обслуговування, де такі особи отримують соціальні
послуги.
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у вигляді книжечки (зразка 1993 р.) – для проставлення у ньому штампа
реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1; 
у формі ID-картки (зразка 2015 р.) – для внесення інформації до
безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт.

1. Письмова заява про реєстрацію місця проживання (додаток 6).
2. Паспорт громадянина України:

Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження.
3. Документи, що підтверджують право власності на майно або право
проживання в ньому (право власності, договір оренди, згода власника, рішення
суду та ін.) або особисту згоду власника/власників житла. 

Важливо! У випадку реєстрації місця проживання за згодою власника/
власників потрібна його/їхня особиста присутність під час подання заяви або
уповноваження інших осіб шляхом оформлення відповідної довіреності.
Також у цьому випадку потрібно надати документ, що підтверджує особу, та
документ про право власності на житло, у яке здійснюється реєстрація.

Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, надають для
підтвердження адреси довідку про проходження служби у військовій частині,
видану командиром військової частини.
4.  Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які
підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
5. Квитанція про сплату адміністративного збору
6. Якщо реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з
реєстрації попереднього місця проживання, подається заява про зняття з
реєстрації місця проживання.

Реєстрація місця проживання: необхідні документи

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF/conv#n153
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF/conv#n163
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF/conv#n171
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Додаткові документи:
7. Якщо житло перебуває в іпотеці або довірчій власності, подається письмова
згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.
8. Якщо заяву подає представник особи, також подаються:
документ, що посвідчує особу представника;
документ, що підтверджує повноваження особи як представника - крім
випадків, коли заява подається батьками (усиновлювачами) малолітньої
дитини.

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника
здійснюється за згодою інших законних представників.

Важливо! У випадку перейменування вулиць, населених пунктів, зміни в
адміністративно-територіальному устрої тощо ці відомості за бажанням
особи безоплатно вносяться до документів.

у вигляді книжечки (зразка 1993 р.) – для проставлення в ньому штампа
зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2; 
у формі ID-картки (зразка 2015 р.) – для внесення інформації до
безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт.

документ, що посвідчує особу представника;
документ, що підтверджує повноваження особи як представника - крім
випадків, коли заява подається батьками (усиновлювачами) малолітньої
дитини.

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із
зняттям з попереднього місця проживання. Це означає, що не потрібно їхати і
подавати заяви про зняття з місця реєстрації, а можливо всю процедуру
провести за новим місцем проживання.
Для зняття з реєстрації місця проживання подаються наступні документи:
1. Письмова заява про зняття з реєстрації місця проживання.
2. Паспорт громадянина України:

Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які
підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
4. Квитанція про сплату адміністративного збору 
5. Якщо заяву подає представник особи, також подаються:

Зняття з реєстрації місця проживання: необхідні
документи

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/44/f454477n305.doc
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Свідоцтво про смерть;
Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на
житлове приміщенні або втрати права користування житловим
приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання
особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Після закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового
приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця
проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), за заявою
власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника
здійснюється за згодою інших законних представників.  

Також особу можна зняти з реєстрації без її присутності, на підставі одного з
таких документів:

Крім цього, зняття з реєстрації можливе:

Важливо! Якщо зняття з реєстрації місця проживання особи відбулося без її
присутності та надання паспорта громадянина України у вигляді книжечки,
особа може будь-коли звернутися до цього органу реєстрації та отримати
штамп зняття з реєстрації місця проживання.

Сплата адміністративного збору (13,60 грн або 40,80 грн).
Всі громадяни, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово
проживають в Україні, зобов’язані зареєструвати своє місце проживання.
Передбачено, що для проведення процедури надається 30 днів з моменту зняття з
реєстрації або з дати отримання документів, які посвідчують особу та
підтверджують законні підстави для проживання в Україні (для іноземців).

Якщо реєстрація відбулася протягом 30 днів, потрібно сплатити
адміністративний збір у розмірі 13,60 грн. У випадку ж порушення передбаченого
30-денного терміну – 40,80 грн.

Важливо! У разі реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з
попереднього місця проживання адміністративний збір стягується тільки за
одну адміністративну послугу 

Вартість послуги
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Відповідно до ст. 197 КУпАП, у випадку порушення громадянами, іноземцями чи
особами без громадянства правил реєстрації місця проживання (проживання без
зареєстрованого місця проживання або реєстрація з порушенням встановленого
30-денного терміну) застосовується попередження. У випадку ж повторного
порушення протягом року – адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 17
до 51 грн.

Реєстрація місця проживання здійснюється органами місцевого
самоврядування. Відповідно, на тимчасово окупованій території зареєструвати
місце проживання неможливо.
Але законодавство дозволяє використовувати інформацію з Державного реєстру
виборців для внесення відомостей про місце проживання до документів, що
посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які
проживають або проживали на тимчасово окупованій території.
Нагадуємо, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи (ст.5 Закону «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»)

Реєстрація місця проживання на ТОТ

відсутні необхідні документи або інформація;
у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи
є недійсними;
на день звернення особа не досягла 14 років (у такому випадку до органу
реєстрації звертаються її законні представники). 

Орган реєстрації відмовляє у реєстрації /знятті з реєстрації місця проживання,
якщо:

Цей перелік підстав для відмови є вичерпним.
Скасування реєстрації місця проживання/перебування особи або зняття з
реєстрації місця проживання можливе в разі їх проведення з порушенням вимог
законодавства. Провести перевірку може як керівник органу реєстрації, так
Державна міграційна служба.

Важливо! Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи
одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде
встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом
з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на
підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово
повідомляється особі.

Відмова або скасування реєстрації / зняття з
реєстрації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n2362
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?start
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/conv#n73
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розширення прав � можливостей ж�нок (ООН Ж�нки), Фонд ООН у галуз� народонаселення (UNFPA) � Продовольча та с�льськогосподарська орган�зац�я ООН (ФАО).

 Програму п�дтримують тринадцять м�жнародних партнер�в: Європейський Союз (ЄС), Європейський �нвестиц�йний банк (ЄІБ), Посольство США в Україн�, а також уряди  

Великої Британ�ї, Дан�ї, Канади, Н�дерланд�в, Н�меччини, Норвег�ї, Польщ�, Швейцар�ї, Швец�ї та Япон�ї.

Публікацію підготовлено ГО «Донбас СОС» за матеріалами

мобільного застосунку «Твоє право» у партнерстві з Програмою ООН

із відновлення та розбудови миру за підтримки урядів Данії,

Швейцарії та Швеції.

«Твоє право» - безкоштовний універсальний юридичний довідник

для людей, які постраждалих внаслідок конфлікту на сході України;

осіб, які стали жертвами сексуального і гендерно зумовленого

насильства; осіб, що постраждали від торгівлі людьми; ветеранів

АТО/ООС та членів родин загиблих.

 «Твоє право» можна завантажити

для систем Android та iOS

Корисні посилання

Пояснення на сайті Державної міграційної служби України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил реєстрації
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру».

Выписка из общежития: что дальше?

Нагадуємо, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи (ст.5 Закону «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»)

Від осіб, які отримали ІD-картку замість «паспорта-книжечки», часто вимагають
надати відомості про місце реєстрації на паперовому носії.
Якщо ви зареєстровані на підконтрольній території України, ви можете
отримати в органі реєстрації (в тому числі шляхом звернення до Центру надання
адміністративних послуг) за місцем свого проживання довідку за формою 13.

Якщо ви зареєстровані на тимчасово окупованій території України, ви можете
звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України та
отримати довідку про внесення відомостей до Єдиного державного
демографічного реєстру, в якій зазначається місце вашого проживання.

Як отримати підтвердження реєстрації місця
проживання?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floor12apps.tvoepravo&hl=ru
https://apps.apple.com/ua/app/id1461098423
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