
       проект 

      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 

 

_________________________________ 
 

Порядок 

підготовки та внесення подання для видачі посвідки на тимчасове 

проживання в Україні іноземцям  та особам без громадянства, які прибули в 

Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів 

масової інформації 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та внесення подання для 

видачі/обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам 

без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або 

представником іноземних засобів масової інформації (далі — іноземний 

журналіст).  

2. Іноземний журналіст подає до Мінреінтеграції звернення щодо видачі/ 

обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні (далі — звернення) від 

іноземного засобу масової інформації, в якому він працює, не пізніше ніж  

за місяць до закінчення строку перебування в Україні.   

3. У зверненні має бути зазначено:  

1) посилання на частину 11 статті 5 Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства»; 

2) повна назва та вид (наприклад, газета, телерадіокомпанія, інформаційне 

агентство тощо) іноземного засобу масової інформації; 

3) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) іноземного журналіста 

українською мовою та мовою відповідно до паспортних даних; 

4) громадянство, дата народження іноземного журналіста; 

5) відомості про паспорт іноземного журналіста - номер паспортного 

документа, дата видачі та до якого моменту чинний; 

6) посада в іноземному засобі масової інформації; 

7) мета оформлення клопотання – видача посвідки на тимчасове 

проживання вперше чи її обмін; 

8) територіальний орган Державної міграційної служби України, в який 

планується подача звернення про видачу (обмін) посвідки на тимчасове 

проживання (якщо невідомо, то назва міста, в якому знаходиться територіальний 

орган Державної міграційної служби України). 

До звернення надається копія паспортного документа іноземного 

журналіста. 

4. Звернення від іноземного засобу масової інформації: 

1) оформлюється на офіційному бланку іноземного засобу масової 

інформації; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17/print1482136844759490
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17/print1482136844759490


2) підписується керівником або уповноваженою особою іноземного засобу 

масової інформації.  

5. Мінреінтеграції розглядається оригінал звернення, копії звернень 

не приймаються до розгляду. 

6. Іноземний засіб масової інформації відповідає за повноту та достовірність 

інформації, зазначеної у зверненні. 

7. Звернення подаються:   

1) на поштову адресу: 03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, 13; 

2) на адресу електронної пошти: info@minre.gov.ua (з метою попереднього 

опрацювання звернення, до надходження оригіналу); 

3) особисто за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, 13. 

8. У разі дотримання всіх вимог щодо оформлення звернення, 

Мінреінтеграції готує подання територіальному органу Державної міграційної 

служби України стосовно видачі/обміну посвідки на тимчасове проживання 

в Україні іноземному журналісту протягом 10 робочих днів з дня його 

отримання. 

З метою уточнення даних Мінреінтеграції має право запитувати у заявника 

додаткові документи. 

9. Звернення, які не відповідають вимогам цього Порядку, залишаються без 

розгляду, про що інформується іноземний журналіст. 

10. Мінреінтеграції  вносить подання стосовно видачі/обміну посвідки  

на тимчасове проживання в Україні іноземному журналісту до територіального 

органу Державної міграційної служби України шляхом надсилання 

фельд'єгерським зв'язком або через систему електронної взаємодії органів 

виконавчої влади. 

11. За запитом іноземного журналіста в будь якій формі Мінреінтеграції 

видає копію подання: 

1) особисто заявнику за місцезнаходженням Мінреінтеграції; 

2) поштовим відправленням у разі попереднього повідомлення адреси 

отримувача; 

3) уповноваженому представнику заявника за умови надання особою 

підтвердження повноважень на представництво інтересів іноземного журналіста 

або іноземного засобу масової інформації (представництва іноземного засобу 

масової інформації в Україні). 

12. Подання готується, вноситься та видається його копія безоплатно.  
 

 

Начальник Управління  

інформаційної політики                    Володимир ТАРЧИНСЬКИЙ 
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