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26 червня 2017 року Президент України підписав Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення 

іноземних інвестицій» (закон № 4541), над яким близько 2 років працювала команда 

юристів ДК-Право, Нексія ДК.  

Законом суттєво спрощується процедура оформлення дозволів на 

працевлаштування та проживання в Україні для іноземних громадян. 

 

I. ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 Розширено перелік підстав для оформлення дозволу на працевлаштування 

для іноземних інвесторів – бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи. 

 Визначено особливі категорії іноземців, які працевлаштовуються за 

спрощеною процедурою: іноземні високооплачувані професіонали; засновники та/або 

учасники, та/або бенефіціари юридичної особи; випускники університетів, що входять до 

топ-100 світових рейтингів; іноземні працівники творчих професій; іноземні IT-

професіонали. 

 Встановлено загальну умову за якої роботодавець може отримати дозвіл 

на працевлаштування (не поширюється на особливі категорії іноземців, що вказані 

вище): розмір мінімальної заробітної плати для іноземців - 10 МЗП для бізнесу і 5 

МЗП – для громадських об'єднань, благодійних організацій та навчальних закладів.  

 Скасовано я звіт про попит на робочу силу, відповідно пошук українців 

на посаду не проводиться. 

 Скасовано обмеження щодо кількості іноземних працівників, що 

працюють за ЗЕД контрактами. 

 Диференційовано термін дії дозволу на працевлаштування. Збільшено 

термін дії дозволу до трьох календарних років для окремих категорій іноземців 

(іноземні високооплачувані професіонали; засновники та/або учасники та/або кінцеві 

бенефіціари (контролери) юридичної особи; випускники університетів, віднесених до 

першої сотні в світових рейтингах університетів; іноземні працівники творчих професій; 

іноземні IT-професіонали; іноземці за ЗЕД контрактами, внутрішньокорпоративні 

цесіонарії). Для всіх інших іноземних найманих працівників термін залишається 

незмінним – 1 рік.  

 Вдвічі скорочено перелік документів для оформлення дозволу на 

працевлаштування (зокрема, не передбачено подання медичних довідок, документа про 

освіту, довідки про відсутність судимості). 

 Встановлено диференційований розмір плати за видачу дозволу на 

працевлаштування: 6 прожиткових мінімумів для дозволів, що видаються на строк від 

одного до трьох років;  
4 прожиткових мінімумів для дозволів, що видаються на строк від шести 

місяців до одного року включно;  2 прожиткові мінімуми для дозволів, що видаються 

на строк до шести місяців.  

 Дозволено роботу іноземців на умовах сумісництва та суміщення посад. 

ЧЕРВЕНЬ 2017 

СПРОЩЕНО ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ 

ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 



 

II. ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ 

 

 Надано право іноземним інвесторам засновникам / учасникам або 

бенефіціарним власникам українських компаній отримувати посвідку на тимчасове 

проживання в Україні, якщо розмір їх частки в статутному капіталі становить не менше 

100 тис. Євро строком на 2 роки.  

 Скорочено строк оформлення посвідки з 15 до 10 календарних днів з дня 

отримання заяви 

  Допускається подання заяви про видачу або продовження посвідки на 

тимчасове проживання через представника на підставі довіреності. 

 Передбачено обов’язок для працівників міграційної служби складати 

опис, в якому зазначати дату отримання таких документів, проставляти печатку, 

вказувати посаду та ім’я особи, що прийняла документи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовий бюлетень Юридичної компанії ДК-Право. Нексія ДК є виданням 

про актуальні зміни законодавства України. Юридична компанія ДК-Право не 

зобов’язується вносити зміни в даний Правовий бюлетень у зв’язку з 

подальшими змінами у законодавстві України. Зверніть увагу, - даний 

Правовий бюлетень не є юридичною консультацією і може бути 

використаний виключно для отримання загальної інформації про його 

предмет. З метою уникнення ризиків до прийняття будь-яких рішень, 

пов’язаних з інформацією, що міститься у цьому Правовому бюлетені, будь 

ласка, зверніться за кваліфікованою консультацією до фахівців нашої 

компанії в кожному конкретному випадку. Юридична компанія ДК- Право не 

несе відповідальності за застосування інформації з даного Правового 

бюлетеня без отримання окремої консультації в кожному конкретному 

випадку. 

 

 

 

 

Юридична компанія "ДК-ПРАВО"  

м. Львів, вул. Акад. C. Єфремова, 32а, пов. 3  

79013  

+38 032 298 8540  

www.dk.ua  

www.nexia.com  

 

 
Ми будемо раді відповісти на Ваші питання  

 

З повагою, 

Христина Онищенко 

 

Керівник Юридичної компанії "ДК-ПРАВО" 

Партнер. Право. 

Нексія ДК. Аудитори і консультанти 

 

Тел. моб:    (0038) 067 670 26 06 

 (0038) 050 431 70 83 

E-mail:       KhrystynaOnyshchenko@dk.ua   

http://www.dk.ua/
http://www.nexia.com/

