
Пам’ятка з питань реєстрації місця 

проживання особи 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», 

громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, 

які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані 

протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації 

місця проживання та прибуття до нового місця проживання 

зареєструвати своє місце проживання. Реєстрація місця 

проживання особи здійснюється в день подання особою 

документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може 

бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з 

попереднього місця проживання.  

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. 

Документи, які Вам потрібні: 

1. письмова заява; 

2. документ, до якого вносяться відомості про місце 

проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, 

подається свідоцтво про народження; 

3. квитанція про сплату адміністративного збору; 

4. документи, що підтверджують право на проживання в 

житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій 

соціальній установі, закладі соціального обслуговування та 

соціального захисту, проходження служби у військовій 

частині, адреса яких зазначається під час реєстрації; 

5. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, 

які підлягають  взяттю на військовий облік або перебувають на 

військовому обліку). 

Зазначаємо, що документи, до яких вносяться відомості про місце 

проживання, – це паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення 

громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на 

тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано 

тимчасовий захист. 

У документ особи (у формі книжечки), до якого вносяться відомості 

про реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації 

попереднього місця проживання, органом реєстрації спочатку 

проставляється штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, а 

потім відповідний штамп реєстрації нового місця проживання особи. 

Також, повідомляємо, що документи, котрі підтверджують право на 

проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір 

найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про 

надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за 

особою права користування житловим приміщенням або права власності 

на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. 

У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця 

проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, 

наймача та членів його сім’ї. 

Пам’ятайте, що згідно зі статтею 3 Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», 

довідка про реєстрацію місця проживання – документ, який 

видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує 

реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. 


