
Документ, який підтверджує місце проживання дитини:  паспорт громадянина України 

(тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на 

тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, 

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) 

одного з батьків дитини чи законних представників; довідка про реєстрацію місця 

проживання/перебування  особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за 

формою відповідно  до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207; витяг з Єдиного державного демографічного реєстру 

щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків); довідка про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення 

і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених 

осіб”; документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, 

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла 

тощо); рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового 

приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на 

нього, права на реєстрацію місця проживання; документ, що засвідчує право користування житлом 

(договір найму,піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що 

користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; 

засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між 

юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку; довідка про 

проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації 

місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 

207); акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; акт обстеження матеріально-побутових 

умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 

року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 

703/9302);   інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або 

одного з її батьків чи законних представників. 


