
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 р. № 212-р 

КВОТА  

імміграції на 2016 рік 

Найменування регіону 

Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою статті 4 Закону України “Про імміграцію”) 

діячі науки та 

культури, 

імміграція 

яких 

відповідає 

інтересам 

України 

висококваліфіковані 

спеціалісти і 

робітники, гостра 

потреба в яких є 

відчутною для 

економіки України 

особи, які 

здійснили 

іноземну 

інвестицію в 

економіку України 

іноземною 

конвертованою 

валютою на суму 

не менше 100 (ста) 

тис. доларів США, 

зареєстровану в 

порядку, 

визначеному 

Кабінетом 

Міністрів України 

особи, які є 

повнорідними 

братом чи 

сестрою, 

дідом чи 

бабою, 

онуком чи 

онукою 

громадян 

України 

особи, які 

раніше 

перебували в 

громадянстві 

України 

батьки, 

чоловік 

(дружина) 

іммігранта та 

його 

неповнолітні 

діти 

особи, які 

безперервно 

прожили на 

території 

України 

протягом  

трьох років з 

дня 

встановлення 

їм статусу 

особи, яка 

постраждала 

від торгівлі 

людьми 

 

Разом 

Автономна 

Республіка Крим 10  

без 

обмеження 
    10 

Область:         

Вінницька  

20  

без 

обмеження 
20 5 100  145 

Волинська  

20  

без 

обмеження 
5 10 25  60 



Продовження додатка 2 

Найменування регіону 

Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою статті 4 Закону України “Про імміграцію”) 

діячі науки та 

культури, 

імміграція 

яких 

відповідає 

інтересам 

України 

висококваліфіковані 

спеціалісти і 

робітники, гостра 

потреба в яких є 

відчутною для 

економіки України 

особи, які 

здійснили 

іноземну 

інвестицію в 

економіку України 

іноземною 

конвертованою 

валютою на суму 

не менше 100 (ста) 

тис. доларів США, 

зареєстровану в 

порядку, 

визначеному 

Кабінетом 

Міністрів України 

особи, які є 

повнорідними 

братом чи 

сестрою, 

дідом чи 

бабою, 

онуком чи 

онукою 

громадян 

України 

особи, які 

раніше 

перебували в 

громадянстві 

України 

батьки, 

чоловік 

(дружина) 

іммігранта та 

його 

неповнолітні 

діти 

особи, які 

безперервно 

прожили на 

території 

України 

протягом  

трьох років з 

дня 

встановлення 

їм статусу 

особи, яка 

постраждала 

від торгівлі 

людьми 

 

Разом 

Дніпропетровська  

20  

без 

обмеження 
60 20 120  220 

Донецька  

20  

без 

обмеження 
100 20 100  240 

Житомирська  

20  

без 

обмеження 
50 20 100  190 

Закарпатська  

20  

без 

обмеження 
25 10 30  85 

Запорізька  

20  

без 

обмеження 
50 50 80  200 

Івано-

Франківська  20  

без 

обмеження 
25 5 35  85 



Продовження додатка 3 

Найменування регіону 

Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою статті 4 Закону України “Про імміграцію”) 

діячі науки та 

культури, 

імміграція 

яких 

відповідає 

інтересам 

України 

висококваліфіковані 

спеціалісти і 

робітники, гостра 

потреба в яких є 

відчутною для 

економіки України 

особи, які 

здійснили 

іноземну 

інвестицію в 

економіку України 

іноземною 

конвертованою 

валютою на суму 

не менше 100 (ста) 

тис. доларів США, 

зареєстровану в 

порядку, 

визначеному 

Кабінетом 

Міністрів України 

особи, які є 

повнорідними 

братом чи 

сестрою, 

дідом чи 

бабою, 

онуком чи 

онукою 

громадян 

України 

особи, які 

раніше 

перебували в 

громадянстві 

України 

батьки, 

чоловік 

(дружина) 

іммігранта та 

його 

неповнолітні 

діти 

особи, які 

безперервно 

прожили на 

території 

України 

протягом  

трьох років з 

дня 

встановлення 

їм статусу 

особи, яка 

постраждала 

від торгівлі 

людьми 

 

Разом 

Київська  

20  

без 

обмеження 
50 15 120  205 

Кіровоградська  

20  

без 

обмеження 
10 3 30  63 

Луганська  

20  

без 

обмеження 
25 5 60  110 

Львівська  

20  

без 

обмеження 
10 5 45  80 

Миколаївська  

20  

без 

обмеження 
30 20 40  110 

Одеська  

20  

без 

обмеження 
190 20 300  530 



Продовження додатка 4 

Найменування регіону 

Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою статті 4 Закону України “Про імміграцію”) 

діячі науки та 

культури, 

імміграція 

яких 

відповідає 

інтересам 

України 

висококваліфіковані 

спеціалісти і 

робітники, гостра 

потреба в яких є 

відчутною для 

економіки України 

особи, які 

здійснили 

іноземну 

інвестицію в 

економіку України 

іноземною 

конвертованою 

валютою на суму 

не менше 100 (ста) 

тис. доларів США, 

зареєстровану в 

порядку, 

визначеному 

Кабінетом 

Міністрів України 

особи, які є 

повнорідними 

братом чи 

сестрою, 

дідом чи 

бабою, 

онуком чи 

онукою 

громадян 

України 

особи, які 

раніше 

перебували в 

громадянстві 

України 

батьки, 

чоловік 

(дружина) 

іммігранта та 

його 

неповнолітні 

діти 

особи, які 

безперервно 

прожили на 

території 

України 

протягом  

трьох років з 

дня 

встановлення 

їм статусу 

особи, яка 

постраждала 

від торгівлі 

людьми 

 

Разом 

Полтавська  

20  

без 

обмеження 
20 5 70  115 

Рівненська 

20  

без 

обмеження 20 10 50 

 

100 

Сумська 

20  

без 

обмеження 20 20 80 

 

140 

Тернопільська 

20  

без 

обмеження 10 10 25 

 

65 

Харківська 

20  

без 

обмеження 200 50 300 

 

570 

Херсонська 

20  

без 

обмеження 80 10 80 

 

190 



Продовження додатка 5 

Найменування регіону 

Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою статті 4 Закону України “Про імміграцію”) 

діячі науки та 

культури, 

імміграція 

яких 

відповідає 

інтересам 

України 

висококваліфіковані 

спеціалісти і 

робітники, гостра 

потреба в яких є 

відчутною для 

економіки України 

особи, які 

здійснили 

іноземну 

інвестицію в 

економіку України 

іноземною 

конвертованою 

валютою на суму 

не менше 100 (ста) 

тис. доларів США, 

зареєстровану в 

порядку, 

визначеному 

Кабінетом 

Міністрів України 

особи, які є 

повнорідними 

братом чи 

сестрою, 

дідом чи 

бабою, 

онуком чи 

онукою 

громадян 

України 

особи, які 

раніше 

перебували в 

громадянстві 

України 

батьки, 

чоловік 

(дружина) 

іммігранта та 

його 

неповнолітні 

діти 

особи, які 

безперервно 

прожили на 

території 

України 

протягом  

трьох років з 

дня 

встановлення 

їм статусу 

особи, яка 

постраждала 

від торгівлі 

людьми 

 

Разом 

Хмельницька 

20  

без 

обмеження 77 10 33 

 

140 

Черкаська 

20  

без 

обмеження 60 25 70 

 

175 

Чернігівська 

20  

без 

обмеження 50 25 80 

1* 

175 

Чернівецька 

20  

без 

обмеження 20 5 20 

 

66 

         

м. Київ 30  без 

обмеження 

150 25 300 2** 507 

м. Севастополь 

10  

без 

обмеження    

 

10 



Продовження додатка 6 

Найменування регіону 

Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою статті 4 Закону України “Про імміграцію”) 

діячі науки та 

культури, 

імміграція 

яких 

відповідає 

інтересам 

України 

висококваліфіковані 

спеціалісти і 

робітники, гостра 

потреба в яких є 

відчутною для 

економіки України 

особи, які 

здійснили 

іноземну 

інвестицію в 

економіку України 

іноземною 

конвертованою 

валютою на суму 

не менше 100 (ста) 

тис. доларів США, 

зареєстровану в 

порядку, 

визначеному 

Кабінетом 

Міністрів України 

особи, які є 

повнорідними 

братом чи 

сестрою, 

дідом чи 

бабою, 

онуком чи 

онукою 

громадян 

України 

особи, які 

раніше 

перебували в 

громадянстві 

України 

батьки, 

чоловік 

(дружина) 

іммігранта та 

його 

неповнолітні 

діти 

особи, які 

безперервно 

прожили на 

території 

України 

протягом  

трьох років з 

дня 

встановлення 

їм статусу 

особи, яка 

постраждала 

від торгівлі 

людьми 

 

Разом 

         

Усього 

530  

без 

обмеження 1357 403 2293 

3 

4586 

_________________ 

* З 15 лютого 2016 року.   

** З 7 березня 2016 року. 

_____________________ 


