
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ  
ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ 

Для реєстрації місця проживання особа або її представник 
подає: 

 
1) заява 
2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. 

Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про 
народження; 

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі 
реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього 
місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну 
послугу); 

4) документи, що підтверджують: 
� право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право 

власності, договір найму, рішення суду, яке набрало законної сили, про 
надання особі права на вселення до житлового приміщення, права на 
реєстрацію місця проживання або інші документи; 

� довідку про прийняття на обслуговування в спеціалізованій 
соціальній установі, закладі соціального обслуговування та 
соціального захисту особи, копію посвідчення про взяття на облік 
бездомної особи; 

� довідку про проходження служби у військовій частині, видана 
командиром військової частини; 

� військовий квиток або посвідчення про приписку (для 
громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають 
на військовому обліку); 

5) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі 
здійснення реєстрації місця проживання  одночасно із зняттям з 
реєстрації попереднього місця проживання).    
 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У РЕЄСТРАЦІЇ/ЗНЯТТІ З РЕЄСТРАЦІЇ 
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

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

1) особа не подала необхідних документів або інформації; 
2) у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  

документи є недійсними; 
3) звернулася особа, яка не досягла 14 років. 

 



 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ 

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на  
підставі: 

1) заява 
2) рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права 

власності на житлове приміщення або права користування житловим 
приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, 
про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 

3) свідоцтва про смерть; 
4) повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із 

зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про 
смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в 
установленому порядку; 

5) інших документів, які свідчать про припинення: 
� підстав для перебування на території України іноземців та осіб без 

громадянства; 
� підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній 

установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту; 
� підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення 

строку дії договору оренди, найму, строку навчання в навчальному закладі). 
Разом із заявою особа подає: 
� документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця 

проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про 
народження; 

� квитанцію про сплату адміністративного збору; 
� військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які 

підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку). 

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У РЕЄСТРАЦІЇ/ЗНЯТТІ З РЕЄСТРАЦІЇ 
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

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

4) особа не подала необхідних документів або інформації; 
5) у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  

документи є недійсними; 
6) звернулася особа, яка не досягла 14 років. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Звертаємо Вашу увагу, що з 04.04.2016 р. реєстрація/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної 
або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий 
орган сільської ради не утворено) на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, 
селищної або міської ради. 

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які 
постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 
календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до 
нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. 

Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця 
проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником 
документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена 
одночасно із зняттям з попереднього місця проживання. 

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце 
проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної 
реєстрації її народження.  

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. 

Слід зазначити, що реєстрація місця проживання органами реєстрації 
здійснюється тільки за однією адресою. 

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання 
примаєься в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у 
заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. 
Зазначена заява повертається особі або її представнику. 

Особи, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання більше 
одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в 
адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на 
строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому 
процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити відповідному 
органу реєстрації про своє місце перебування. 

У разі зміни нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, 
бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-

ПАМ’ЯТКА ГРОМАДЯНАМ 



територіальних одиниць, ці відомості за бажанням особи безоплатно вносяться 
до документів, в яких зазначаються відомості про місце проживання/перебування. 


