
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення зміни 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)» 

 

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін 

 

Стаття 9. Прийняття до громадянства України  

 

Іноземець або  особа  без  громадянства  можуть  

бути  за  їх клопотаннями прийняті до громадянства 

України.  

 

Умовами прийняття до громадянства України є:  

 

(…) 

 

3) безперервне проживання на законних підставах 

на  території України протягом останніх п'яти років.  

Ця  умова   не   поширюється   на   іноземців   чи  

осіб  без громадянства, які перебувають у шлюбі з 

громадянином України понад два роки,  і на іноземців чи 

осіб без громадянства, які перебували з громадянином 

України понад  два  роки  у  шлюбі,  що  припинився 

внаслідок  його  смерті.  Дворічний  термін  перебування 

у шлюбі з громадянином України не застосовується до  

іноземців  і  осіб  без громадянства,  яким було надано 

дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1  частини 

третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію"  

Для осіб,  яким надано статус біженця в Україні чи 
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притулок в Україні,  термін безперервного проживання 

на законних підставах на території України 

встановлюється на три роки з моменту надання  їм 

статусу біженця в Україні чи притулку в Україні,  а для 

осіб,  які в'їхали в Україну особами  без  громадянства,  -  

на  три  роки  з моменту  в'їзду  в Україну; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  отримання  дозволу на імміграцію.  

Ця умова не  поширюється на осіб,  яким надано 

статус біженця в  Україні  або  притулок  в  Україні,  та 

на іноземців і осіб без громадянства,  які прибули в 

Україну  на  постійне  проживання  до набрання чинності  

Законом  України  "Про  імміграцію" (7 серпня 2001 

року) і мають  у  паспорті  громадянина  колишнього 

СРСР  зразка 1974 року відмітку про прописку або 

отримали посвідку на  постійне проживання в Україні;  

 

(…) 

     

 

 

Положення, передбачені  пунктами  3-6  частини  
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другої   цієї статті,  не поширюються на осіб,  які мають 

визначні заслуги перед Україною,  і на  осіб,  прийняття  

яких  до  громадянства  України становить державний 

інтерес для України. 

(…) 

другої   цієї статті,  не поширюються на осіб,  які мають 

визначні заслуги перед Україною, в тому числі на 

іноземців і осіб без громадянства,  які в установленому 

законодавством України порядку проходять військову 

службу у Збройних Силах України та нагороджені 

державною нагородою,   і на  осіб,  прийняття  яких  до  

громадянства  України становить державний інтерес для 

України. 

(…) 
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