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На№ ______ від ____ _ 

г 

Про розгляд листа 
від 03.05.2017 № 0019 

г 

Громадська організація 
«Кримська правозахисна група» 
а/с 159, Київ-135, 01135 

У Державній міграцшнш службі У країни в межах компетенцн 
розглянуто Ваш лист від 03.05.2017 № 0019 щодо внесення до паспорта 
громадянина України відмітки про зареєстроване місце проживання на 
тимчасово окупованій території У країни. 

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті б Закону 
України <<Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» (далі - Закон) оформлення 
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій 
території, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, у 
порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з частиною третьою статті б цього Закону для внесення 
відомостей до паспорта громадянина України про місце проживання 
громадян, зазначених у частині другій цієї статті, може використовуватися 
інформація з Державного реєстру виборців. 

У свою чергу відповідно до пункту 4 Порядку оформлення документів, 
що шдтверджують громадянство У країни, посвщчують особу чи її 
спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій 
території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 червня 2014 р. № 289, оформлення і видача паспорта громадянина 
України на тимчасово окупованій території України здійснюються в 
установленому законодавством порядку, з урахуванням положень та строюв, 
визначених цим Порядком. 

Згідно з положеннями пункту 5 Порядку оформлення документів, що 
підтверджують громадянство У країни, посвідчують особу чи її спеціальний 
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статус, громадянам, яю проживають на тимчасово окупованій території 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 04.06.2014 № 289, для внесення до паспорта громадянина України 
відомостей про місце проживання громадянина може використовуватися 
інформація з Державного реєстру виборців. Відомості про місце проживання 
громадянина вносяться до паспорта громадянина У країни в установленому 
законодавством порядку. 

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті З Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» визначено, 
що реєстрація - внесею-tя інформаціz' до реєстру територіальноz· 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 в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. 

Відповідно до пункту З Правил реєстрацн місця поживання, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, 
реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється 
виконавчим органом сільської� селищної' або міськоz· ради, сільським головою 
(у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не 
утворено) (далі - орган реєстрації) на території відповідної адміністративно
територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної 
сільської, селищної або міської ради. 

Проте слід враховувати, що відповідно до частини другої статті 9 
Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово 
окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ЦІ 

органи або особи створені, обрані чи призначені у порядк)А, не 
передбаченому законом. 

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону будь-який акт (рішення, 
документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною 
другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків. 

Таким чином, на сьогодні для внесення до паспорта громадянина 
України відомостей про місце проживання громадянина, який проживає на 
тимчасово окупованш території України, може використовуватися 

інформація з Державного реєстру виборців. У разі відсутності такої 
інформації здійснити реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій 
території України відповідно до законодавства України не представляється 
можливим. 

Заступник Голови Т .В. Нікітіна 
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