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1.

СЦНАП 
(місцезнаходження 
(адреса), режим роботи, 
довідковий телефон, 
адреса електронної пошти 
та веб-сайту)

Відділ реєстрації проживання особи управління державної 
реєстрації:
Бульвар Тараса Шевченка, будинок 3, м. Тернопіль,46001, перший 
поверх
Прийом громадян:
Понеділок, вівторок, середа, четвер з  8:00 до 17:15 год.;
П’ятниця з  8:00 до 16:00 год.
Обідня перерва  - з 13.00 до 14.00 год.
Субота, неділя - вихідні дні.
Телефон:  +380674472966, 
Електронна пошта: vrpo.tmr@ukr.net

2.

*Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання АП, що 
передбачені законом, та 
вимоги до них

ОФЛАЙН (зняття з реєстрації місця проживання 
(перебування)):

1. Заява на зняття з реєстрації поданою у паперовій формі 
особою, її законним представником або представником.  
Разом із заявою про зняття особи із зареєстрованого місця 
проживання (перебування), що подається у паперовій формі, 
така особа подає:

-паспортний документ особи, а також у випадках та 
порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

- свідоцтво про народження дитини віком до 14 років;
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- документ або відомості, що підтверджують сплату 
адміністративного збору;

 - військово-обліковий документ (для громадян України, 
які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають 
на військовому обліку);

- рішення про оформлення документів для виїзду за 
кордон на постійне проживання, прийняте відповідним 
територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення 
документів для залишення на постійне проживання за 
кордоном, прийняте відповідною закордонною 
дипломатичною установою України.

2. За заявою власника житла приватної форми власності, 
поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, 
місце проживання (перебування) якої зареєстровано  в житлі, 
що належить власнику на підставі права власності. У разі 
подання власником житла заяви про зняття із 
зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків 
або інших законних представників дитини чи одного з них 
така дитина підлягає зняттю із зареєстрованого місця 
проживання (перебування) разом із її батьками або іншими 
законними представниками чи одним із них.

      3. Подання заяви про зняття особи із зареєстрованого 
місця проживання (перебування) у паперовій формі 
представником такої особи додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу представника;

2) документ, що підтверджує повноваження особи як 
представника (законного представника).

4. Подання заяви про зняття із зареєстрованого місця 
проживання (перебування) дитини віком до 14 років або 
особи, визнаної судом обмежено дієздатною або 
недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших 
законних представників такої особи за згодою іншого з 
батьків чи законних представників.

5. Подання заяви про зняття із зареєстрованого місця 
проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років 
здійснюється за згодою її батьків або інших законних 
представників чи одного з них, крім випадку зняття із 
зареєстрованого місця проживання такої дитини у 
гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення 
навчання.
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6. Іноземець, особа без громадянства подає до органу 
реєстрації:

- заяву про зняття особи із зареєстрованого місця 
проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав 
перебування на території України;

 - паспортний документ особи або довідка про звернення 
за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.

7. Зняття із зареєстрованого місця проживання 
(перебування) дитини не здійснюється за заявою власника 
житла, якщо власником такого житла є один із батьків або 
інших законних представників дитини.

8. Зняття із зареєстрованого місця проживання 
(перебування) особи за заявою співвласника житла в 
порядку, здійснюється за згодою іншого співвласника житла, 
яка надається особисто або через представника.

9. Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно 
яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за 
погодженням з органами опіки та піклування.

10. У разі усиновлення дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому 
змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 
дитини, зняття з реєстрації місця проживання таких дітей 
здійснюється за заявою органу опіки та піклування за 
попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за 
наявності) дитини.

11. Зняття із зареєстрованого місця проживання 
(перебування) співвласника житла за заявою іншого 
співвласника цього житла не здійснюється.

ОНЛАЙН (зняття з реєстрації місця проживання ( 
перебування)):

1.Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у 
кабінеті громадянина на diia.gov.ua.

2. Заповніть онлайн-форму заяви для отримання послуги.

3. Підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом.

4. Сплатіть адміністративний збір.

5. Заяву буде надіслано на обробку до реєстратора відповідного 
органу місцевого самоврядування.
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      Заява про зняття із задекларованого місця проживання 
(перебування) в електронній формі подається особою віком 
від 14 років особисто та засвідчується її електронним 
підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті 
електронного підпису.

      Зняття із задекларованого місця проживання  дитини 
віком до 14 років в електронній формі підтверджується 
електронними підписами батьків, що базуються на 
кваліфікованих сертифікатах електронних підписів, (крім 
випадків, коли місце проживання дитини визначено 
відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та 
піклування).

3. Порядок та спосіб 
подання документів

Заява з вхідним пакетом документів подається особисто, 
представником особи або іншими органами уповноваженими 
законом.

4.

Платність (безоплатність) 
АП, розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного збору) 
за платну АП; 
розрахунковий рахунок 
для внесення плати

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року – за зняття із 
задекларованого/зареєстрованого місця проживання. 
Реквізити рахунку:
БАНК: ГУДКСУ (Казначейство України)
КОД бюджет. класифікації: 22012500
КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37977599
ОТРИМУВАЧ ПЛАТЕЖУ: УК у 
м.Тернополі/м.Тернопіль/22012500
Номер РАХУНОК: 218999980334119879000019751

5. Строк надання АП

ОФЛАЙН: у день безпосереднього звернення особи чи в день 
подання особою або її представником документів.
ОНЛАЙН: у день подання документів або не пізніше 
наступного робочого дня у разі їх надходження після 
закінчення робочого часу органу реєстрації

6. Результат надання АП

Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання в 
реєстр територіальної громади. 
За зверненням особи, що декларує/реєструє/знімає 
задеклароване/зареєстроване місце проживання 
(перебування), або її законного представника (представника) 
видає витяг з реєстру територіальної громади.

7. Спосіб і місце отримання 
відповіді (результату АП)

У відділі реєстрації проживання особи Управління державної 
реєстрації бульвар Тараса Шевченка, буд. 3.

8. Перелік підстав для 
відмови у наданні АП

1. Особа подала не в повному обсязі передбачені 
документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України, є недійсним.

2. Відомості реєстру територіальної громади не 
відповідають відомостям у поданих особою документах або 
відомостях.
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3. За зняттям із задекларованого або зареєстрованого 
місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 
14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

     Рішення про відмову в знятті з реєстрації  місця проживання 
приймається в день звернення особи або її представника шляхом 
зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання 
підстав.

9.

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання АП 
(пункти, статті, розділи 
тощо, назва та реквізити 
законодавчих актів)

1.Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) 
послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в 
Україні».
2.Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», 
3.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» 
в частині норм у сфері реєстрації місця проживання». 
4.Закон України «Про адміністративні послуги».
5.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»                  ст. 
37-1.
6.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України».
7.Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 
громадян України».
8.Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання 
декларування і реєстрації місця проживання та ведення 
реєстрів територіальних громад».
9.Наказ МВС від 16.08.2016 №816 «Про затвердження Порядку 
провадження за заявами про оформлення документів для виїзду 
громадян України за кордон на постійне проживання», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 р. 
за № 1241/29371.
10. Наказ МВС від 22.12.2017 №573 «Про затвердження Порядку 
провадження в закордонних дипломатичних установах України за 
заявами про оформлення документів для залишення на постійне 
проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон 
тимчасово», Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 
січня 2018 р. за № 77/31529.
11.У разі проживання особи без реєстрації місця проживання, до 
неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до 
статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу 
від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян).
12.Розгляд справ про адміністративні правопорушення і 
накладення адміністративних стягнень покладено на виконавчий 
комітет.
13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» від 06 грудня 2016 року №1774-VIII. 

*До інформаційної картки додається форма заяви.
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До ІК 28-17-00 

Додаток 5 

до Порядку декларування та реєстрації 

місця проживання (перебування) 

Органу реєстрації 

__________________________________________ 
(найменування органу реєстрації) 

__________________________________________ 
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи 

___________________________________________________ 

 або її законного представника (представника) 

 

ЗАЯВА  

про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання 

(перебування) 

Прошу зняти моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї інтереси  

я представляю, задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (необхідне 

підкреслити) 

прізвище ______________________________________________________________ 

власне ім’я ____________________________________________________________ 

по батькові ( за наявності) _______________________________________________, 

дата і місце народження _________________________________________________, 

відомості про громадянство ______________________________________________, 

реквізити паспортного документа _________________________________________ 
(вид, серія та/або номер, дата видачі, 

____________________________________________________________, 
найменування органу, який його видав, строк дії (за наявності) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) 

___________________________________________________________________________, 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) 

_________________________________________________________________, 

окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, 

військовозобов’язаних та резервістів (за наявності) або відомості про військово-обліковий 

документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або 

перебувають на військовому обліку ) _______________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий 

компетентним органом іноземної держави (у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого 

місця проживання дітей 

 до 14 років) _______________________________________________________ 
(серія та/або номер, дата видачі, 

________________________________________________________________, 
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найменування органу, який його видав) 

контактні дані _________________________________________________________, 
 (номер телефону/адреса електронної пошти) 

з адреси _______________________________________________________________ 

у зв’язку з вибуттям: 

на постійне проживання до ____________________________________, 
                                (назва країни)  

документ, що посвідчує особу законного представника (представника) ________ 

________________________________________________________________, 

(вид, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав, строк дії (за наявності), 
________________________________________________________________. 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) 

_____ ________________ 20__ р. _____________ 
(підпис) 

Я, _____________________________________________________, який є законним  
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) 

представником (представником) ______________________________________________,  
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)  

даю згоду на зняття із задекларованого/зареєстрованого місця його/її проживання 

(перебування) (за наявності двох або більше законних представників зняття здійснюється за 

згодою інших представників). 

_____ ________________ 20__ р.                 _____________________________ 

 (підпис особи, що надає згоду) 

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив.  

_________________________  

      (найменування посади працівника,  

що прийняв документи) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

МП _____ ___________ 20___ р. 

 
У знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) відмовлено 

_________________________________________________________________ 

(зазначаються підстави, 

___________________________________________________________________________

_________ . 
визначені пунктом 87 Порядку декларування та реєстрації місця проживання 

(перебування) 

_____________________            ___________               _______________ 
(найменування посади працівника,                         (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

      що прийняв рішення)  

___ ______________ 20__ р. 

 
Задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) знято. 

______________________________    ________   _________________ 
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(найменування посади працівника, що здійснив             (підпис)             (ініціали та прізвище)  

                               зняття з реєстрації) 

____ ___________ 20__ р.  
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До ІК 28-17-00 

Додаток 6 

до Порядку декларування та реєстрації місця 

проживання (перебування) 

Органу реєстрації 

____________________________________________ 
(найменування органу реєстрації) 

____________________________________________  
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи або 
_____________________________________________________ 

 законного представника (представника) 

 

 

ЗАЯВА  

власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого 

місця проживання (перебування) 

Я/особа, чиї інтереси представляю (необхідне підкреслити), 

прізвище ______________________________________________________________ 

власне ім’я ____________________________________________________________ 

по батькові (за наявності) ________________________________________________, 

дата і місце народження _________________________________________________, 

відомості про громадянство ______________________________________________, 

реквізити паспортного документа__________________________________________ 
(вид, серія та/або номер, дата видачі, 

____________________________________________________________, 
найменування органу, який його видав, строк дії (за наявності) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(за наявності)_______________________________________________________________, 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) 

_________________________________________________________________, 

контактні дані _________________________________________________________, 
(номер телефону/адреса електронної пошти) 

прошу/просить зняти задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) 

такої/таких особи/осіб: 

 

Прізвище, 
власне ім’я, 

по батькові (за 
наявності) 

Дата 
народження 

Реквізити 
паспортного 
документа* 

Унікальний номер 
запису в Єдиному 

державному 
демографічному 

реєстрі (за 
наявності)* 

Реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 

податків (за 
наявності)* 
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за адресою _____________________________________________________________ 
(адреса, за якою задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) 

________________________________________________________________ 
осіб, яке необхідно зняти)  

житла, що належить мені на підставі права приватної власності ________________ 

________________________________________________________________, 
(вид та реквізити документа, що підтверджує право власності на житло) 

документ, що посвідчує особу законного представника (представника) 
________________________________________________________________ 

(вид, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав, строк дії (за наявності), 

________________________________________________________________. 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) 

_____________________ 20__ р.     _____________ 
(підпис) 

Я, __________________________________________, який є співвласником житла, 
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) 

що розташоване за адресою: ______________________________________________ 
      (адреса, за якою задекларовано/зареєстровано місце 

______________________________________________________________________, 
проживання (перебування) особи/осіб, яке необхідно зняти) 

даю згоду на зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання 

(перебування) особи/осіб за вказаною адресою житла. 

_____ ________________ 20__ р.                         ____________________________ 
(підпис особи, що надає згоду) 

 

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив.  

______________________  

 (найменування посади працівника, 

що прийняв документи) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

МП _____ ___________ 20___ р. 

 

У знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) 
відмовлено _________________________________________________________________ 

(зазначаються підстави, 

_____________________________________________________________________ . 
визначені пунктом 87 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування) 

 

______________________           ________                  _______________ 
(найменування посади працівника,                     (підпис)                                (ініціали та прізвище) 
            що прийняв рішення)  

 
___ ____________ 20__ р. 
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Задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) знято. 

 
____________________________________        _________   ____________________ 

(найменування посади працівника, що здійснив                (підпис)             (ініціали та прізвище)  

                                  зняття з реєстрації) 

____ _____________ 20__ р.  
 

_________ 
* Відомості зазначаються у разі, коли власник житла або законний представник (представник) володіє такою 
інформацією. 

 


