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До реєстр. №2602

Верховна Рада України

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин на своєму засіданні 1 липня 2020 року розглянув проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців  та осіб 
без громадянства» щодо видачі посвідки на тимчасове проживання для 
іноземних інвесторів», реєстр. № 2602 від 16.12.2019, поданий  народними 
депутатами України Нестеренком К.О., Демченком С.О., Германом Д.В., Зуєвим 
М.С.

Метою законопроекту є вдосконалення порядку видачі посвідки на 
тимчасове проживання для іноземних інвесторів.

Проектом вноситься  низка змін до Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», якими пропонується:

розширити коло осіб, які документуються посвідками на тимчасове 
проживання – це іноземці та особи без громадянства, які є суб'єктами 
(інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності в порядку встановленому 
Законом України «Про інвестиційну діяльність» та/або інвестиційних проектів, 
що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі у 
формі концесії, яка надається у порядку, встановленому законами України «Про 
державно-приватне партнерство» та «Про концесію», та наведено перелік умов, 
яким повинен відповідати іноземець або особа без громадянства;

 розширити підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання для 
зазначеної категорії осіб - копія інвестиційного договору (угоди); договору, 
укладеного на умовах державно-приватного партнерства; концесійного 
договору; копія доручення інвестора (або інших документів), що підтверджує 
покладення обов’язків на учасника інвестиційної діяльності щодо забезпечення 
реалізації інвестицій як виконавця замовлень;

збільшити строк дії посвідки на тимчасове проживання з трьох до п’яти 
років.



Державна міграційна служба України не підтримує законопроект у 
запропонованій редакції з огляду на висловлені нею зауваження до проекту.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
також висловило суттєві зауваження до проекту та в узагальнюючому висновку 
зазначає: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 
повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Згідно з висновком Комітету з питань бюджету проект Закону має 
опосередкований вплив на показники бюджетів (може призвести до збільшення 
доходів загального фонду місцевих бюджетів та спеціального фонду державного 
бюджету від надання адміністративних послуг за оформлення посвідки на 
тимчасове проживання). У разі прийняття відповідного закону він може 
набирати чинності згідно із законодавством.

Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» щодо видачі посвідки на тимчасове 
проживання для іноземних інвесторів», реєстр. № 2602 від 16.12.2019, поданий 
народними депутатами України Нестеренком К.О., Демченком С.О.,        
Германом Д.В., Зуєвим М.С., за результатами розгляду у першому читанні 
повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Співдоповідачем з цього питання визначено Голову Комітету Лубінця 
Дмитра Валерійовича.
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