
Лекція 10 

з дисципліни Конституційне право України 

Спеціальність: 081 Право 

Тема: . Громадянство України. Конституційно-правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства 

 

План: 

1.Громадянство України: поняття, ознаки. Громадяни України, апатриди, біпатриди. 
2.Повноваження державних органів по вирішенню питань громадянства України. 

3.Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні  

4.Іміграція в Україну 

 
Самостійна робота: 

1.Принципи громадянства України та їх закріплення в Конституції України і в законодавстві 

про громадянство 

2.Права і обов’язки іноземців 

 

Література: 

Базова: 

1.Батанова Н. М. Розвиток конституційного законодавства про конституційно-правову 

відповідальність // Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на 

сучасному етапі: монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика. — Київ: Вид-во 

«Юридична думка», 2014. — С. 217–245.  

2. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 

Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2015, с. 115  

3. Конституційне право України : підручник / за ред.: В. П. Калісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : 

Право, 2016. – 416 с 

   

Допоміжна: 

1. Коституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 

2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.11. 

3. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують  додаткового   або тимчасового захисту»  

від 08.07.2011 // ВВР, 2012, № 3671-VI 

4. Законом України «Про імміграцію» від 07.08.2001 //ВВР,2015,№ 716-VII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Громадянство України: поняття та ознаки. Громадяни України, апатриди і біпатриди. 

Громадянство є одним із визначальних факторів у характеристиці правового 

становища особи, одним із найважливіших елементів її правового статусу. Громадянство 

являє собою самостійний конституційно-правовий інститут. Правові норми, які становлять 

зміст інституту громадянства України, містяться у Конституції України (розд. I. II та ін.), в 

Законі України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 p. (в ред. 2012 р.), в інших 

нормативно-правових актах України, які видаються відповідно до Конституції і зазначеного 

Закону. 

Громадянству як правовому становищу притаманні певні ознаки (характеристики). 

Серед них можна виділити такі: по-перше, індивідуальне, документальне, юридичне 

оформлення громадянства кожної людини (паспорт, свідоцтво про належність до громадянства 

України або інший, визначений законодавством документ, який містить вказівку про 

громадянство людини); по-друге, стійкий характер відносин громадянства; по-третє, 

двосторонній зв'язок між людиною і державою, що проявляється у певному комплексі взаємних 

прав, обов'язків та її відповідальності, який базується на визнанні та повазі до гідності, 

основних прав і свобод людини; по-четверте, поширення на громадянина суверенної влади 

держави як всередині країни, так і поза її межами. 

Громадянство України як специфічний правовий зв'язок особи і Української держави 

базується на певних принципах, що визначені в Конституції України та Законі України "Про 

громадянство України". Отже, громадянство - це стійкий правовий взаємозв'язок між особою і 

державою, де обидва суб'єкти мають взаємні права та обов'язки. 

Згідно Закону «Про громадянство»  (ст. 1) громадянин України - особа, яка набула 

громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними 

договорами України. 

Іноземець - особа,  яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) 

іншої держави або держав. 

Особа без громадянства (апатрид)- особа,  яку жодна держава відповідно до свого 

законодавства не вважає своїм громадянином. 

Апатридами (від грец. apatris, apatridos - не має, позбавлений батьківщини, вітчизни) або 

аполидами називаються особи, які не мають громадянства (підданства) якої-небудь держави. 

Статус апатридів виникає зазвичай в результаті того, що певні особи виходять із громадянства 

або виявляються виключеними з нього до того, як набувають громадянство іншої держави. 

Вони, як і іноземці, підпорядковуються законодавству тієї держави, де вони знаходяться 

або проживають. На відміну від іноземних громадян, апатриди не користуються захистом 

якого-небудь іншої держави. Їх правоздатність, як правило,'дещо обмежена (наприклад, у галузі 

виборчого права). Їм, як і іноземцям, часто надається право притулку. Стаття 33 Конституції 

Португалії, наприклад, передбачає, що іноземцям та апатридам, які піддаються 

переслідуванням з причини їх боротьби за демократію, соціальне і національне визволення, за 

мир між народами, свободу і права людської особистості, гарантується право притулку, а закон 

визначає статус політичного біженця. 

 



Біпатриди (від лат. bis - двічі і грец. patridos- батьківщина, вітчизна) або биполиды - це 

особи, які перебувають одночасно в громадянстві двох (а іноді і більш) держав.  

Багато країн негативно ставляться до двугражданству, оскільки, на їх думку, це може 

створювати труднощі в здійсненні прав і обов'язків громадян. Тому їх конституційне 

законодавство не передбачає або навіть прямо забороняє подвійне і більше громадянство.  

Найчастіше проблеми статусу біпатридів, як і аполидов, регулюються не в конституціях, 

а в спеціальному законодавстві. Тим не менш, у ряді конституцій встановлюються загальні 

принципи в цій області. Так, у Конституції Іспанії (ч. 3 ст. 11) вказується, що «держава може 

укладати договори про подвійне громадянство з іберо-американськими країнами або ж з 

країнами, що мали або мають особливі зв'язки з Іспанією. В цих країнах, навіть якщо вони не 

визнають за своїми громадянами такого права на взаємній основі, іспанці можуть 

натуралізуватися без втрати іспанської громадянства. 

Питання про подвійне громадянство нерідко виникає і при укладенні шлюбу та при 

народженні дитини від батьків, що мають різне громадянство. Так, якщо жінка виходить заміж 

за іноземного громадянина, за законами держави якого дружина зобов'язана приймати 

громадянство чоловіка, то дуже часто кращим виходом для неї із становища (при бажанні 

зберегти своє громадянство) виявляється отримання подвійного громадянства. 

Громадянами України є: 

 1) усі громадяни колишнього СРСР,  які на момент проголошення незалежності України (24 

серпня 1991 року) постійно  проживали  на території України;  

 2) особи,  незалежно  від  раси,  кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань,  

статі,  етнічного та  соціального походження,  майнового  стану,  місця проживання,  мовних чи 

інших ознак,  які на  момент  набрання  чинності  Законом  України  "Про громадянство 

України"    (13  листопада  1991  року) проживали в Україні і не були громадянами інших 

держав; 

 3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання  після  13  листопада  1991  року і 

яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх  справ  

України  внесено напис "громадянин України",  та діти таких осіб, які прибули разом із 

батьками в Україну і на момент прибуття в  Україну  не  досягли  повноліття,  якщо  зазначені  

особи  подали  заяви  про оформлення належності  до  громадянства  України;   

     4) особи,  які  набули  громадянство  України  відповідно  до законів України та 

Міжнародних договорів України.  

     Документами, що підтверджують громадянство України, є:  

     1) паспорт громадянина України;  

      2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  

     3) тимчасове посвідчення громадянина України;  

      4) дипломатичний паспорт;  

    5) службовий паспорт;  

     6) посвідчення особи моряка;  

    7) посвідчення члена екіпажу;  

    8) посвідчення особи на повернення в Україну.  



Багато конституцією обмежують або забороняють видачу іноземців іншій державі, 

особливо за політичні злочини. Конституція Італії (ст. 10) встановлює, що не допускається 

видача іноземців за політичні злочину, а ст. 5 Конституції Греції забороняє видачу іноземця, 

переслідуваного за свою діяльність в ім'я свободи. У Конституції Нідерландів (ст. 2) вказується, 

що видача іноземців іншій державі може бути здійснено тільки у відповідності з міжнародним 

договором. 

2. Повноваження органів, організацій і посадових осіб по вирішенню питань громадянства 

України.  

Повноваження Президента України: 

1) приймає рішення і видає укази  відповідно  до  Конституції  України  і     Закону України 

«Про громадянство України»  (далі – Закон ) про  прийняття  до  громадянства України і про 

припинення громадянства України;  

 2) визначає порядок провадження  за  заявами  і  поданнями  з  питань громадянства та 

виконання прийнятих рішень;  

3) затверджує  Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства. 

Повноваження Комісії при Президентові України  з питань громадянства: 

 1) розглядає  заяви  про  прийняття  до громадянства України,  вихід з громадянства 

України та подання  про  втрату  громадянства  України  і  вносить пропозиції Президенту 

України щодо задоволення цих заяв та подань; 

2) повертає документи про прийняття до  громадянства  України  чи  про  вихід  з громадянства 

України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з  питань  громадянства  або  

Міністерству закордонних  справ України  для їх оформлення відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 3) контролює виконання рішень,  прийнятих Президентом України  з питань громадянства.  

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері громадянства: 

 1) встановлення належності до громадянства України ;  

 2)  прийняття  заяв  разом  із  необхідними  документами щодо  прийняття  до  

громадянства  України,  щодо  виходу з громадянства  України   дітей  у  випадках,  

передбачених  частинами  десятою  -  дванадцятою   статті   18  Закону,  перевірки  

правильності оформлення   документів,   наявності   умов   для   прийняття   до громадянства  

України  і  відсутності  підстав,  з  яких  особа не приймається  до громадянства України, 

наявності підстав для виходу з   громадянства   України   і  відсутності  підстав,  з  яких  не  

допускається  вихід  з громадянства України, надсилання заяв разом зі  своїм  висновком на 

розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;  

 3)  підготовки подань про втрату особами громадянства України і  разом  із  

необхідними  документами  надсилання  їх  на розгляд Комісії при Президентові України з 

питань громадянства;  

4)  прийняття  рішень  про  оформлення  набуття  громадянства України особами з 

підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-10 статті 6  Закону;  

5)  скасування  в  межах  повноважень  прийнятих  рішень  про  оформлення  набуття  

громадянства України у випадках, передбачених  статтею 21 Закону;  

 6) виконання рішень Президента України з питань громадянства;  



7) видання особам, які набули громадянство України, паспортів  громадянина  України,  

тимчасових  посвідчень громадянина України,  довідок про реєстрацію особи громадянином 

України 

8) вилучення в осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких   скасовано   

рішення  про  оформлення  набуття  громадянства  України,  паспортів  громадянина  України,  

тимчасових  посвідчень  громадянина  України,  паспортів громадянина України для виїзду за  

кордон та видання довідок про припинення громадянства України 

 9)  ведення  обліку осіб, які набули громадянство України, та  осіб, які припинили 

громадянство України тощо.  

 Повноваження Міністерства закордонних справ  України, дипломатичних 

представництв та  консульських установ України: 

   1) встановлюють належність до громадянства України; 

   2) приймають  заяви  разом  з  необхідними  документами  щодо прийняття до громадянства 

України осіб, які мають визначні заслуги перед  Україною,  і  осіб,  прийняття яких до 

громадянства України становить державний інтерес для України,  перевіряють правильність їх  

оформлення,  наявність  умов  для  прийняття  до  громадянства України  і  відсутність  підстав,  

за  наявності  яких  особа   не  приймається   до   громадянства   України,  і  разом  з  висновком 

надсилають на розгляд Комісії при Президентові  України  з  питань громадянства;  

     3) приймають  заяви  разом  з  необхідними  документами  щодо виходу  з  громадянства  

України,  перевіряють   правильність   їх оформлення,  наявність  підстав для виходу з 

громадянства України, відсутність підстав,  за наявності яких не  допускається  вихід  з 

громадянства  України,  і  разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові 

України з питань громадянства тощо.  

3.Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні 

Положення про права, свободи й обов'язки іноземних громадян і осіб без громадянства 

зафіксовані у статті 26 Конституції України, яка встановлює: "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". 

Поняття "іноземець" визначається статтею 1 Закону України "Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства" від 22 вересня 2011 року. 

Іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України  і є громадянином (підданим) 

іншої  держави або держав. 

Виокремлюють три категорії іноземців, які: 

1) постійно проживають в України з метою набуття громадянства України; 

2) постійно перебувають в Україні з метою працевлаштування; 

3) тимчасово перебувають на території України у всіх інших цілях.  

Перші дві категорії іноземців отримують посвідчення, де зазначено ціль та термін 

перебування.  

Третя категорія осіб перебуває на території України на підставі дійсних національних 

паспортів або документів, що їх заміняють. Іноземці в'їжджають і виїжджають з території 

України на основі дійсних національних паспортів або документів, що їх заміняють, за 

наявності в'їзних та виїзних віз, якщо інше не передбачено законом. 

Режим іноземців - це сукупність прав та обов'язків іноземців на території держави 

перебування.  



Розрізняють три види режиму іноземців: 

1) національний режим означає зрівнювання іноземців у тих чи інших правах з власними 

громадянами; 

2) режим найбільшого сприяння - надання іноземцям у певній сфері таких прав і встановлення 

таких обов'язків, які передбачені для громадян будь-якої третьої держави, що знаходяться на 

території даної держави у найбільш вигідному правовому стані. Такий вид режиму частіше за 

все встановлюється на основі взаємності; 

3) спеціальний режим означає надання іноземцям у тій чи іншій сфері певних прав і 

встановлення певних обов'язків, які відрізняються від тих, що передбачені у даній сфері для 

власних громадян відповідної держави. Спеціальний режим встановлюється для осіб 

дипломатичних і консульських представництв, наділених відповідним імунітетом. 

В Україні щодо іноземців застосовується переважно національний режим.  

Особа   без  громадянства  -  особа,  яку  жодна  держава  відповідно до свого 

законодавства не вважає своїм громадянином. 

Згідно з Законом України «Про біженців та осіб, які потребують  додаткового   або 

тимчасового захисту»  8 липня 2011 року  біженець  -  особа,  яка  не  є  громадянином  України   і 

внаслідок  обґрунтованих  побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками  раси,   

віросповідання,   національності,   громадянства  (підданства), належності до певної соціальної 

групи або політичних  переконань  перебуває  за  межами   країни   своєї   громадянської  

належності  та  не  може користуватися захистом цієї країни або не  бажає користуватися цим 

захистом внаслідок таких  побоювань,  або,  не  маючи громадянства (підданства) і перебуваючи 

за межами країни  свого попереднього постійного проживання,  не  може  чи  не  бажає  

повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань. 

Зазначений Закон визначає правовий статус іноземців в Україні, закріплює основні права, 

свободи та обов'язки іноземних громадян і осіб без громадянства, які проживають або 

тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом в 

Україну чи виїздом з України, а також встановлює підстави відповідальності за порушення 

порядку перебування в Україні, транзитного проїзду її територією. 

Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" 

засади правового статусу іноземців полягають у такому:  

 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  перебувають  під юрисдикцією  України,  

незалежно  від  законності  їх перебування, мають право на визнання їх правосуб'єктності та  

основних  прав  і свобод людини.  

 Іноземці  та  особи без громадянства зобов'язані неухильно додержуватися Конституції 

та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і 

гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.  



Відповідно до ст.3-4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" від 22 вересня 2011 року., 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  перебувають  під юрисдикцією  України,  

незалежно  від  законності  їх перебування, мають право на визнання їх правосуб'єктності та  

основних  прав  і свобод людини.  

 Іноземці  та  особи без громадянства зобов'язані неухильно додержуватися Конституції та 

законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і 

гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.  

Іноземці  та  особи  без громадянства можуть відповідно до Закону України "Про 

імміграцію"іммігрувати в  Україну на постійне проживання.  

Іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями в Україні або яким надано 

притулок в Україні,  вважаються  такими, які  постійно  проживають  на території України з 

моменту визнання біженцем в  Україні  або  надання  притулку  в  Україні.  Постійне 

проживання   на   території   України   біженців   підтверджується посвідченням біженця. 

 Іноземці та особи без громадянства,  яких визнано особами, що  потребують  

додаткового  захисту,  або  яким надано тимчасовий захист в Україні,  вважаються такими,  які 

на  законних  підставах тимчасово  проживають на території України на період дії обставин, за 

наявності яких додатковий чи  тимчасовий  захист  було  надано. Тимчасове  проживання на 

території України таких іноземців та осіб без громадянства підтверджується посвідченням 

особи,  яка потребує додаткового захисту в Україні, або посвідченням особи, якій надано 

тимчасовий захист в Україні.  

 

4.Імміграція в Україну 

Іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне 

проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на 

її території. 

Під імміграцією розуміється прибуття в Україну чи залишення в Україні в 

установленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання. 

Згідно з Законом України «Про імміграцію» від 07.08.2001 р. дозвіл на імміграцію надається 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади (Указом Президента 

України «Питання організації виконання Закону України «Про імміграцію» від 7 серпня 2001 р. 

виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

імміграції покладено на Міністерство внутрішніх справ України) в межах квоти імміграції).  

Квота імміграції - гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким 

передбачено надавати дозвіл на імміграцію в Україну протягом календарного року - 

встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях 

іммігрантів:1)   діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;2)  

висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки 

України;3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною 

конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 4)  особи, які є повнорідними братом чи 

сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України тощо. 



Згідно з Порядком формування квоти імміграції, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983, квота імміграції формується за категоріями 

іммігрантів і за регіональним принципом (з урахуванням поточної демографічної ситуації) 

відповідно до пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади. 

Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються:  

1) особами,  які постійно проживають за межами України,  - до дипломатичних  представництв  

та  консульських  установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;  

     2) особами,   які   перебувають   в   Україні   на   законних підставах,  - до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції. 

     Заяву про   надання   дозволу  на  імміграцію  заявник  подає особисто до відповідного  

органу  державної  влади.  За  наявності поважних причин (хвороба заявника,  стихійне лихо 

тощо) заява може надсилатися  поштою  або  за  дорученням   заявника,   посвідченим 

нотаріально, подаватися іншою особою.  

     За неповнолітніх  осіб,  а  також осіб,  яких у встановленому порядку  визнано  

недієздатними,  заяву  про  надання  дозволу  на імміграцію подають їх законні представники.  

     Якщо іммігрує  один  з  батьків,  якого  (яку)  супроводжують неповнолітні  діти,  він  (вона)  

повинен  подати  заяву  чоловіка (дружини),  посвідчену  нотаріально,  про  те,  що   він (вона) 

не заперечує проти імміграції дітей  разом  з  батьком  (матір'ю).  У випадку  відсутності  такої  

згоди  батько  (мати)  повинен подати рішення відповідного державного органу  про  залишення  

дітей  при батькові   (матері).   Зазначене  рішення  має  бути  легалізоване консульською  

установою  України,   якщо   інше   не   передбачено міжнародним договором України.  

 

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається: 

1) одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два 

роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України; 

2)   особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під 

опікою чи піклуванням громадян України; 

3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним 

походженням; 

4)  особам, імміграція яких становить державний інтерес для України. 

Водночас дозвіл на імміграцію не надається: 

1)  особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення 

діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашено і 

не знято в установленому законом порядку; 

2) особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності 

та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв'язку із вчиненням 

діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або проти яких 

порушено кримінальну справу, якщо попереднє слідство за нею не закінчено; 

3)   особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні 

захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань 

охорони здоров'я. Зокрема, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 

19 жовтня 2001р. № 415 Перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для 

відмови в наданні дозволу на імміграцію в Україну, включає такі хвороби: 

 туберкульоз (активну форму); 

 ВІЛ-інфекцію; 



 інші інфекційні захворювання, що перебувають у стадії загострення, до періоду 

одужання або закінчення періоду носійства збудників інфекційних хвороб відповідно до 

Міжнародної статистичної класифікації хвороб десятого перегляду, що прийнята 43-ю 

Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я; 

5)  особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві 

відомості чи подали підроблені документи; 

6)  особам, яким на підставі закону заборонено в'їзд на територію України. 

Іноземці, які іммігрували на постійне проживання або для тимчасового 

працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання. 

Порядок видання дозволу на імміграцію, а також посвідки на постійне або тимчасове 

проживання та вирішення інших питань, пов'язаних з імміграцією іноземців, визначається 

Законом України «Про імміграцію». 

В'їзд в Україну іноземцю забороняється: 

• в інтересах забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку; 

• якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян 

України та інших осіб, які проживають в Україні; 

• якщо, порушуючи клопотання про в'їзд в Україну, він подав про себе завідомо 

неправдиві відомості чи підроблені документи; 

• якщо його паспортний документ, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають 

встановленому зразку або належать іншій особі; 

• якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила 

перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або 

не виконав законних вимог посадових осіб Державної прикордонної служби України, митних 

та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні; 

• якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час 

попереднього перебування в Україні. 

 

 

   Викладач_______________Л.О. Панченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


