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На Ваш запит від 15.06.2022 щодо порядку набуття громадянства 
України та надання статистичної інформації щодо громадян Республіки 
Білорусь та російської федерації, які набули громадянство України протягом 
2014-2022 років, Державна міграційна служба України повідомляє наступне.

Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 
громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2015 № 302, паспорт громадянина України є документом, 
що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та видається 
кожному громадянину України, який досяг 14-річного віку.

Питання громадянства України регулюються Конституцією України, 
Законом України «Про громадянство України», міжнародними договорами 
України.

Підстави набуття особою громадянства України визначаються 
індивідуально, залежно від її місця народження, походження, проживання, 
родинних зв’язків тощо.

Умови набуття громадянства України за територіальним походженням 
визначені статтею 8 Закону України «Про громадянство України».

Так, особа (іноземець або особа без громадянства), яка сама чи хоча б 
один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні 
та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або 
постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала 
територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво 
України", або яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи 
прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися 
або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх 
народження або під час їх постійного проживання до складу Української 
Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української 
Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської 
України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), а також 
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її неповнолітні діти мають право на набуття громадянства України за 
територіальним походженням.

Відповідно до пункту 92 Порядку рішення про оформлення набуття 
громадянства України за територіальним походженням приймають 
територіальні органи Державної міграційної служби України.

Разом з цим, статтею 9 Закону України «Про громадянство України» 
передбачено, що іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх 
клопотанням прийняті до громадянства України, а також встановлені умови 
прийняття та визначений вичерпний перелік підстав, за наявності яких особа 
не приймається до громадянства України.

Відповідно до Закону України від 28.01.2016 № 957-VIII «Про внесення 
змін до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (щодо 
встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України 
іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у 
Збройних Силах України) для іноземців та осіб без громадянства, які в 
установленому законодавством України порядку проходять військову службу 
за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання 
на законних підставах на території України встановлюється на три роки з 
моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби 
у Збройних Силах України.

Крім того, іноземні громадяни та особи без громадянства, які в 
установленому законодавством України порядку проходять військову службу 
у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, можуть 
бути прийняті до громадянства України у спрощеному порядку відповідно до 
частини третьої статті 9 Закону України «Про громадянство України».

Одночасно іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають 
визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства 
України становить державний інтерес для України, можуть бути прийняті до 
громадянства України у спрощеному порядку відповідно до частини третьої 
статті 9 Закону України «Про громадянство України».

Підставою для прийняття до громадянства України є подання на ім’я 
Президента України центрального органу виконавчої влади України про те, 
що особа має визначні заслуги перед Україною або що прийняття особи до 
громадянства України становить державний інтерес для України.

При цьому слід зазначити, що подання готується саме тим центральним 
органом виконавчої влади, в галузі якого особа має визначні заслуги перед 
Україною, або в галузі якого діяльність особи становить державний інтерес 
для України.

Рішення про прийняття особи до громадянства України приймає 
Президент України шляхом видання відповідних Указів.
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Додатково надаємо наявну статистичну інформацію щодо громадян 
Республіки Білорусь та російської федерації, які набули громадянство 
України протягом 2014-2022 років, що додається.

Слід зазначити, що показники відомчої статистичної звітності щодо 
прийняття до громадянства України за 5 місяців 2022 року не містять 
результатів діяльності ГУДМС у Донецькій та Харківській областях, а також 
УДМС у Луганській та Херсонській областях. Це пов’язано з ускладненням 
збирання статистичної інформації щодо результатів діяльності 
територіальних органів ДМС в окремих регіонах України через військову 
агресію російської федерації проти України.

Додатки:
 статистична інформація щодо громадян Республіки Білорусь, які 

набули громадянство України протягом 2014-2022 років – файл Білорусь.xlsx 
в електронному вигляді;

 статистична інформація щодо громадян російської федерації, які 
набули громадянство України протягом 2014-2022 років – файл рф.xlsx в 
електронному вигляді.
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