Як отримати посвідку на тимчасове проживання?
Держави з візовим порядком в’їзду
Громадяни держав з візовим порядком в’їзду, прибувають в Україну з візою
типу “D“ (04/12), отриманою в консульській установі України на батьківщині за
запрошенням університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після
прибуття до університету, вони зобов’язані надати до міграційного відділу паспорт
та документи, необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання в
Україні.
Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на
тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають
на території України на період навчання.
Для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні необхідно
надати до відділу міжнародних зв’язків:
~

паспорт;

~

переклад українською мовою сторінки паспорту з особистими даними,
засвідчений нотаріально в Україні;

~

6 фотокарток на матовому папері (3.5 х 4.5 см.);

~

сплата послуг Державної міграційної служби, державного мита за
оформлення посвідки та реєстраційного збору;

~

поліс медичного страхування на 1 рік;

~

договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з
виконанням рішення про видворення за межі України (депортація) на 1 рік.
Для отримання реєстрації

(проставлення в посвідці штампу місця

проживання) необхідно написати заяву на поселення, підписати договір на
проживання в гуртожитку і сплатити вартість проживання (1 місяць – 1500 грн.).
У разі виселення з гуртожитку для подальшого проживання в приватній
квартирі необхідно оформити відповідну заяву та підписати обхідний лист про
виселення.
У разі втрати чи непридатності для користування посвідки, іноземець
зобов’язаний негайно повідомити про це міграційний відділ для подальшого
оформлення нової посвідки.
У разі отримання нового паспорта або зміни прізвища (імені, по-батькові)
іноземець повинен звернутися до відділу міжнародних зв’язків для внесення змін
до реєстраційних документів.

У разі відрахування з числа студентів університету або закінчення терміну
дії посвідки на тимчасове проживання іноземець зобов’язаний у семиденний термін
здати посвідку до відділу міжнародних зв’язків та виїхати за межі України.
Нездана посвідка на тимчасове проживання вважається недійсною.
Держави з безвізовим порядком в’їзду
Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в
Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку
дозволеного терміну перебування від дня останнього в’їзду відраховується 180 днів
назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180-денного
періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці зобов’язані
протягом п’яти робочих днів після прибуття до університету, надати до
міграційного відділу паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки на
тимчасове проживання в Україні.
Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на
тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають
на території України на період навчання.
Для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні необхідно
надати до відділу міжнародних зв’язків:
~ паспорт;
~ переклад українською мовою сторінки паспорту з особистими даними,
засвідчений нотаріально в Україні;
~ 6 фотокарток на матовому папері (3.5 х 4.5 см.);
~ сплата послуг Державної міграційної служби, державного мита за
оформлення посвідки та реєстраційного збору;
~ поліс медичного страхування на 1 рік;
~ договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з
виконанням рішення про видворення за межі України (депортація) на 1 рік.
~ Для отримання реєстрації (проставлення в посвідці штампу місця
проживання) необхідно написати заяву на поселення, підписати договір на
проживання в гуртожитку і сплатити вартість проживання (1 місяць - 1500
грн.).
У разі виселення з гуртожитку для подальшого проживання в приватній
квартирі необхідно оформити відповідну заяву та підписати обхідний лист про
виселення.

У разі втрати чи непридатності для користування посвідки, іноземець
зобов’язаний негайно повідомити про це міграційний відділ для подальшого
оформлення нової посвідки.
У разі отримання нового паспорта або зміни прізвища (імені, по-батькові)
іноземець повинен звернутися до організаційного відділу для внесення змін до
реєстраційних документів.
У разі відрахування з числа студентів університету або закінчення терміну
дії посвідки на тимчасове проживання іноземець зобов’язаний у семиденний термін
здати посвідку до організаційоного відділу та виїхати за межі України.
Нездана посвідка на тимчасове проживання вважається недійсною.

