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Розділ 1   Процедура в’їзду / проживання 

1 Посвідка на проживання 

Цей документ є посвідченням особи іноземця, який проживає в Японії. В ньому 

вказується дані власника, період перебування в Японії (період проживання), 

діяльність, яка може здійснюватися в Японії (статус проживання) тощо. 

 

• Особи старше 16 років повинні завжди 

мати посвідку з собою. 

• Цей документ також можна 

використовувати як посвідчення особи, яке 

треба надавати під час отримання 

державних послуг або укладання угод у 

муніципалітеті. 

 

Особи, які мають право на отримання посвідки на проживання 

Посвідка на проживання видаватиметься іноземцям, які проживають в Японії 

більше 3 місяців. Особа, якій видається посвідка на проживання, набуває 

статусу середньо- і довгострокового резидента. 

 

(6 випадків, коли посвідка на проживання не надається) 

 Особи, чий період проживання становить 3 або менше 3 місяців 

 Особи, чий статус проживання визначений як «короткострокове 

перебування» 

 Особи, чий статус проживання визначений як «дипломат» або 

«держслужбовець» 

 Співпрацівники офісу Асоціації співробітництва між Японією та 

Тайванем у в Японії (Офіс економічного та культурного представництва 

Тайваню в Японії), або співробітники дипломатичної місії Палестини в 

Японії, або їхні родини зі статусом проживання – «визначені види 

діяльності» 

 Спеціальний постійний резидент 

 Особи без статусу проживання 

1-1 Видача посвідки на проживання 

Загальні положення про терміни видачі посвідки на проживання. 

 У разі отримання першого дозволу на в’їзд до Японії через аеропорт 

Наріта, аеропорт Ханеда, аеропорт Тюбу, аеропорт Кансай, новий 

аеропорт Тітосе, аеропорт Хіросіма, аеропорт Фукуока: 

• посвідку на проживання буде видано в аеропорту. 
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 У разі отримання першого дозволу на в’їзд до Японії через аеропорт 

або морський порт, що не зазначені в пункті № 1: 

• після в’їзду в Японію, будь ласка, надайте «Повідомлення про місце 

проживання» до муніципалітету за місцем вашого проживання. Після 

цього посвідку на проживання буде доставлено вам додому поштою. 

 У разі отримання дозволу на поновлення терміну проживання: 

• Перед закінченням терміну проживання, будь ласка, зверніться до 

Регіонального імміграційного бюро (у тому числі районні та 

регіональні відділення імміграційного бюро) щоб поновити період 

проживання (див. 2-1). У разі погодження звернення, вам буде 

видано нову посвідку на проживання. 

 У разі отримання дозволу на зміну статусу проживання 

• Якщо ви хочете змінити мету проживання в Японії, будь ласка, 

зверніться до Регіонального імміграційного бюро, щоб змінити свій 

статус проживання (див. пункт 2-2). У разі погодження звернення, 

вам буде видано нову посвідку на проживання. 

 У разі отримання дозволу на здобуття статусу проживання 

• Якщо ви плануєте залишити в Японії дитину, яка була народжена в 

Японії, але яка не має японського громадянства, більше ніж на 60 

днів після народження, вам треба подати запит на отримання статусу 

проживання до Регіонального імміграційного бюро протягом 30 днів з 

дати народження дитини (див. пункт 2-4). У разі погодження запиту, 

буде видано нову посвідку на проживання. 

1-2 Повідомлення про місце проживання 

Особа, яка отримала посвідку на проживання, повинна повідомити 

муніципалітет про своє місце проживання (у «Повідомленні про місце 

проживання») протягом 14 днів із дати визначення місця проживання 

(регіон/адреса). 

Будь ласка, не забудьте взяти з собою посвідку на проживання (у разі 

підпункту 1 пункту 1-1) або паспорт (у разі підпункту 2 пункту 1-1) для надання 

такого повідомлення. 

→ Будь ласка, зверніться до Розділу 2, пункту 1, підпункту 1-1 

«Повідомлення про адресу». 

1-3 Втрата посвідки на проживання 

У разі втрати посвідки на проживання, подайте заявку на переоформлення 

посвідки на проживання в Регіональне імміграційне бюро протягом 14 днів із 

дня втрати посвідки. 
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Які документи необхідно надати 

• Паспорт 

• 1 фото обличчя (фото 3 x 4 см, зроблене протягом 3 останніх місяців, 

для осіб віком до 16 років фото не потрібне) 

• Документи, що підтверджують факт втрати посвідки на проживання 

• (довідка про втрату, довідка про крадіжку, довідка про природнє лихо 

тощо) 

• Заява про переоформлення посвідки на проживання 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.

html 

 

1-4 Повернення посвідки на проживання 

Посвідку на проживання необхідно повернути в Регіональне імміграційне 

бюро у таких випадках: 

 

Звичайний виїзд (у разі виїзду з Японії після завершення діяльності в Японії) 

• Будь ласка, поверніть посвідку імміграційному інспектору в аеропорту 

або морському порту, коли залишаєте Японію. 

• Коли помирає член сім’ї або особа, яка проживає з вами 

• Коли ви залишаєте Японію з дозволом (або спеціальним дозволом) на 

повторний в’їзд і не в’їжджаєте повторно протягом терміну дії дозволу 

(або спеціального дозволу) на повторний в’їзд 

• Коли ви отримуєте японське громадянство 

Будь ласка, поверніть посвідку протягом 14 днів одним із наведених нижче 

способів. 

• Принесіть посвідку до найближчого відділення Регіонального 

імміграційного бюро. 

• Надішліть поштою на наступну адресу. 

 Адресат: 

Японською мовою: 〒135-0064東京都江東区青海 2-7-11 

東京港湾合同庁舎 9階 

東京出入国在留管理局おだいば分室 

Українською мовою: 2-7-11 Аомі, Кото-ку, Токіо 135-0064 

9 поверх, Спільна урядова будівля Токійського порту 

Окреме відділення Токійського імміграційного бюро 

Одайба 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
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Будь ласка, на лицьовій стороні конверта зазначте «Повернення 

посвідки на проживання» (在留カード返納) 

 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html 

 

2 Порядок визначення статусу проживання 

2-1 Поновлення терміну перебування (якщо ви хочете продовжити 

термін перебування) 

Якщо ви бажаєте залишатися в Японії після закінчення періоду проживання, 

на який ви зараз маєте дозвіл, вам потрібно звернутися до Регіонального 

імміграційного бюро для поновлення терміну проживання. 

 

Які документи необхідно надати 

• Паспорт 

• Посвідка на проживання (якщо видана) 

• 1 фото обличчя (фото 3 х 4 см, зроблене протягом 3 останніх місяців, 

для осіб віком до 16 років фото не потрібне) 

• Заява про дозвіл на поновлення періоду проживання 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html 

• Документи, що роз’яснюють необхідні дії тощо 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01

.html 

 

2-2 Зміна статусу проживання (при зміні мети перебування в Японії) 

Якщо ви бажаєте змінити мету свого проживання, вам потрібно звернутися до 

Регіонального імміграційного бюро, щоб змінити свій статус проживання. 

 

Які документи необхідно надати 

• Паспорт 

• Посвідка на проживання (якщо видана) 

• 1 фото обличчя (фото 3 х 4 см, зроблене протягом 3 останніх місяців, 

для осіб віком до 16 років фото не потрібне) 

• Заява про зміну статусу проживання 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
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• Документи, що роз’яснюють необхідні дії тощо 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html 

 

2-3 Дозвіл на постійне проживання 

Тим, хто хоче постійно проживати в Японії, необхідно подати заяву на 

отримання дозволу на постійне проживання. Якщо вам вже наданий дозвіл на 

постійне проживання, то ви не маєте обмежень у вашій діяльності чи періоду 

проживання в Японії, і вам не потрібно нічого робити для поновлення терміну 

проживання або зміни статусу проживання. 

 

Які документи необхідно надати 

• Паспорт 

• Посвідка на проживання 

• 1 фото обличчя (фото 3 х 4 см, зроблене протягом 3 останніх місяців, 

для осіб віком до 16 років фото не потрібне) 

• Заява про дозвіл на постійне проживання 

• Інші необхідні документи 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html 

 

2-4 Отримання статусу проживання (при народженні дитини) 

Якщо ви плануєте залишити в Японії дитину, яка була народжена в Японії, 

але яка не має японського громадянства, більше ніж на 60 днів після 

народження, вам треба отримати статус проживання в Регіональному 

імміграційному бюро протягом 30 днів з дати народження дитини. 

* Оскільки вам знадобиться такий документ як «Довідка з необхідними 

даними для Форми реєстрації народження дитини», будь ласка, спочатку 

пройдіть процедуру реєстрації народження в муніципалітеті, а потім 

виконайте цю процедуру в Регіональному імміграційному бюро. 

→ Див. Розділ 4, пункт 2, підпункт 2-1: «Свідоцтво про народження». 

 

Які документи необхідно надати 

• Паспорт (якщо виданий) 

• Заява про дозвіл на отримання статусу проживання 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html
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• Документи, які підтверджують народження, наприклад, Довідка з 

необхідними даними для Форми реєстрації народження дитини (можна 

отримати в муніципалітеті) 

• Документи, що роз’яснюють необхідні дії тощо 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.

html 

• Копія посвідки на проживання або Довідку з необхідними даними для 

посвідки на проживання (можна отримати в муніципалітеті) 

2-5 Дозвіл на роботу поза статусом кваліфікації 

Якщо ви хочете отримувати дохід або заробітну плату, але ваш статус 

проживання не дозволяє вам працювати (наприклад, вашим статусом є 

навчання за кордоном, перебування в сім’ї тощо) або якщо тип роботи є 

фіксованим згідно з вашим статусом проживання, вам треба звернутись до 

Регіонального імміграційного бюро та отримати дозвіл на роботу поза 

статусом кваліфікації. (Будь ласка, перевірте ваш статус проживання в Розділі 

3, пункті 1, підпункті 1-1, щоб розуміти, наскільки ваш статус проживання 

дозволяє вам працювати.) 

 

Які документи необхідно надати 

• Паспорт 

• Посвідка на проживання 

• Заява про отримання дозволу на роботу поза дозволеного статусу 

• Документи, які роз’яснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу 

або заробітної плати 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html 

2-6 Повідомлення в Регіональне імміграційне бюро 

Серед усіх осіб, хто має посвідчення на проживання, особи, що мають статус 

проживання, вказаний в підпунктах від (1) до (3), повинні повідомити 

Регіональне імміграційне бюро у разі зміни організації, в якій вони працюють. 

(1) Повідомлення про місце роботи 

Статус проживання, що потребує повідомлення 

Професор, висококваліфіковані спеціалісти рівня № 1 (в), висококваліфіковані 

спеціалісти рівня № 2 (при залученні до видів діяльності, зазначених у № 2 

(в)), керівництво бізнесом, юридична / бухгалтерська справа, медичне 

обслуговування, освіта, переміщення до іншого відділу компанії, технічне 

стажування, навчання за кордоном, тренінги 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
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Причини для повідомлення 

• У разі зміни назви організації, в якій особа працює 

• У разі зміни місця розташування організації, в якій особа працює 

• У разі закриття організації, в якій особа працює 

• У звільнення з організації, в якій особа працює 

• У разі переведення з організації, в якій особа працює 

 

Терміни повідомлення 

Будь ласка, надішліть повідомлення протягом 14 днів. 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokuka

nri10_00014.html 

 

(2) Повідомлення щодо організації, в якій особа працює за контрактом 

Статус проживання, що потребує повідомлення 

Поглиблена професія № 1 (а), поглиблена професія № 1 (б), поглиблена 

професія № 2 (при залученні до видів діяльності, зазначеної в № 2 (б) або 

(б)), дослідження, спеціалізація на гуманітарних науках та або міжнародна 

справа, спеціальний медичний догляд, розваги (в Японії; тільки якщо 

займаються діяльністю на основі контрактів із державними та приватними 

установами), кваліфіковані та специфічні навички 

 

Причини для повідомлення 

• У разі зміни назви організації, в якій особа працює за контрактом 

• У разі зміни місця розташування підрядної організації, в якій особа 

працює за контрактом 

• У разі закриття підрядної організації, в якій особа працює за контрактом 

• У разі звільнення з підрядної організації, в якій особа працює за 

контрактом 

• У разі переведення з підрядної організації, в якій особа працює за 

контрактом 

 

Терміни повідомлення 

Будь ласка, надішліть повідомлення протягом 14 днів. 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokuka

nri10_00015.html 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
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(3) Повідомлення про статус чоловіка/дружини 

Статус проживання, що потребує повідомлення 

Особи, які є утриманцями, чоловіком/дружиною японця/японки, 

чоловіком/дружиною постійного резидента 

 

Причини для повідомлення 

• У разі розлучення з чоловіком/дружиною 

• У разі загибелі чоловіка/дружини 

 

Терміни повідомлення 

Будь ласка, надішліть повідомлення протягом 14 днів. 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanr

i10_00016.html 

 

Для цього типу повідомлень ви можете створювати електронні онлайн 

повідомлення. 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html
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 Ключовий момент: пільгова система балів імміграційного заохочення для 

висококваліфікованих іноземних спеціалістів 

Іноземцям з високим рівнем здібностей та якостей, що, як очікується, 

сприятимуть економічному розвитку Японії, пропонується система заохочень 

щодо їхньої діяльності та періоду проживання в Японії. 

Бали нараховуються за кожен пункт, наприклад «освіта», «стаж роботи» та 

«вік» відповідно до особливостей діяльності. Якщо загальна кількість балів 

досягне 70 або більше балів, Регіональне імміграційне бюро може визнати 

таких осіб як «висококваліфікованих іноземних спеціалістів», які підпадають 

під систему заохочень, вказану нижче. 

• Дозвіл на різноманітні види діяльності 

• Надання найдовшого терміну проживання у 5 років 

• Послаблення вимог щодо надання дозволу на постійне проживання 

щодо перебування в Японії. 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, 

вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html 

3 Дозвіл на повторний в'їзд (збереження вашого поточного статусу 

проживання та повторний в'їзд в Японію) 

У разі виїзду з Японії, якщо ви користуєтеся системою повторного в’їзду, ви 

можете повторно в’їхати в Японію зі своїм поточним статусом проживання та 

періодом проживання протягом дозволеного терміну. 

(1) Спеціальний дозвіл на повторний в'їзд (у разі повернення до Японії 

протягом одного року) 

Якщо у вас є посвідчення на проживання та дійсний паспорт, якщо ви 

виїжджаєте з Японії та повертаєтесь назад протягом одного року, (або до 

кінця періоду проживання, якщо період проживання є меншим одного року), то 

заздалегідь отримувати дозвіл на повторний в’їзд від Регіонального 

імміграційного бюро не потрібно. 

(2) Дозвіл на повторний в'їзд (у разі виїзду з Японії більше ніж на один рік) 

Звернувшись завчасно в найближче Регіональне імміграційне бюро та 

отримавши дозвіл на повторний в’їзд, ви можете в’їжджати та виїжджати з 

країни з поточним статусом проживання та терміном перебування. 

(Найдовший можливий період – 5 років, або до закінчення терміну 

проживання, якщо термін проживання менше 5 років) 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, 

вказаний далі. 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
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4 Процедура визнання біженцем 

Японія приєдналася до Конвенції про біженців (Конвенція про статус біженців і 

Протокол щодо статусу біженців), визнає біженців, визначених у Конвенції 1951 

р. та впроваджує різні заходи захисту біженців. 

4-1 Визначення поняття «біженець» 

Біженці, які підпадають під дію Конвенції 1951 року відповідно до статті 1 

Конвенції 1951 року або статті 1 Протоколу 1951 року, визначаються таким 

чином: 

• Будь-яка особа, яка в силу обґрунтованого страху перед 

переслідуванням із причин раси, релігії, національності, належності до 

певної соціальної групи чи політичних поглядів, знаходиться за межами 

країни свого громадянства і не може або через такий страх не бажає 

скористатися захистом цієї країни. 

4-2 Стосовно запиту про надання статусу біженця 

• Запит про надання статусу біженця — система для біженців, які втекли 

зі своєї рідної країни (див. пункт 4-1), щоб отримати захист в Японії. 

Запит може подати іноземець, що перебуває в Японії. Іноземцям, які 

були визнані біженцями, буде видано свідоцтво про надання статусу 

біженця та надано статус проживання, наприклад «статус постійного 

резидента». 

• Іноземці, які були визнані біженцями, на підставі запиту можуть 

отримати свідоцтво про надання статусу біженця як проїзний документ 

замість паспорта. 

• Іноземці, що визнані біженцями, та їхні сім’ї можуть скористатись 

«програмою підтримки постійних резидентів», яка включає освіту 

японською мовою, рекомендації стосовно життя в Японії та 

направлення на роботу. 

4-3 Запит на проведення експертизи 

Якщо ви незадоволені рішенням, яке не надає вам статус біженця, ви можете 

подати запит на проведення експертизи до міністра юстиції. 

Коли Міністр юстиції приймає рішення щодо запиту на проведення 

експертизи, він/вона зобов’язаний заслухати думку експертів з питань 

біженців, які обізнані в сфері правових та міжнародних відносин. 

☛ Для отримання детальнішої інформації див. веб-сайт, вказаний далі 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin_tetuduki.html 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin_tetuduki.html
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5 Процедури депортації  

5-1 Основні причини депортації 

• Перебування на території Японії після закінчення періоду проживання 

(будь ласка, зверніть увагу, що якщо ви залишаєтесь в Японії на один 

день більше дозволеного терміну, ви стаєте нелегалом та 

підлягатимете процедурі депортації). 

• Заняття діяльністю з метою отримання доходу або заробітної плати, що 

не дозволена вашим статусом проживання, без отримання дозволу на 

діяльність поза статусом кваліфікації. 

• Отримання певного кримінального покарання 

5-2 У разі депортації 

Якщо вас депортують, ви не зможете в’їхати до Японії протягом 5-10 років. 

Крім того, ви більше не зможете в’їхати до Японії, якщо вас депортують через 

певні кримінальні покарання. 

5-3 Система примусового виїзду з країни 

Це система, що допомагає виїхати з Японії всім, хто перевищив терміни 

перебування в країні, без тримання під вартою. 

Якщо ви покинете Японію за системою примусового виїзду з країни, ви не 

зможете в’їхати до Японії протягом одного року. 

 

Умови до застосування системи примусового виїзду з країни 

Для застосування системи примусового виїзду з країни необхідно виконати 

наступні умови: 

• За власним бажанням прийти до Регіонального імміграційного бюро з 

наміром виїхати з Японії 

• Мати єдину причину депортації – незаконне перебування на території 

Японії 

• Не бути засудженим до ув’язнення або позбавлення волі в Японії за 

певні злочини, такі як крадіжка 

• Не бути ніколи депортованим у минулому 

• Ніколи не бути депортованим з країни через наказ про виїзд 

• Негайно покинути Японію. 

5-4 Особливий дозвіл на проживання 

Навіть якщо будуть вжиті процедури депортації, міністр юстиції може надати 

вам спеціальний дозвіл на проживання в Японії, враховуючи вашу історію 

життя та сімейне становище. 
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6 Запити щодо процедур імміграції, проживання тощо. 

Регіональні імміграційні бюро 

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Саппоро 

12-чоме, Одорі-ніші, Чуо-ку, Саппоро-ші 060-0042 Тел.: 011-261-7502  

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Сендай 

1-3-20 Горін, Міягіно-ку, Сендай-ші 983-0842 

Тел.: 022-256-6076 

IP/із закордону  
03-5796-7234 

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Токіо 

5-5-30 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-8255 

Тел.: 0570-034259 

IP/із закордону  
03-5796-7234 

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Токіо 

Урядова будівля філії в 
Йоцуя 

Йоцуя Тауер 14F, 1-6-1 Йоцуя, Шінджюку-ку, Токіо 160-0004 

Тел.: 0570-011000 
(оберіть номер 8)  

IP/із закордону  
03-5363-3013 

 
Департамент 
реєстрації 

Повідомлення про зміну діяльності, 
договорів або сімейного стану 

повідомлення від філії організації 

Тел.: 03-5363-3032 

 
Процедури подачі заявки на проживання 
в режимі онлайн 

Тел.: 03-5363-3030 

 
Департамент 
обробки інформації 

Ведення протоколів перевірок Тел.: 03-5363-3039 

Філія в аеропорті Наріта  
1-1 Міжнародний аеропорт Наріта, будівля 2-го терміналу, 6-й 
поверх Аза-Фуругоме, Фуругоме, Наріта-Ші, Чіба 282-0004 

Тел.: 0476-34-2222 

Відділ управління та 
інспекції 

0476-34-2211 

Філія в аеропорті Ханеда 2-6-4 Будівля CIQ, Аеропорт Ханеда, Ота-ку, Токіо 144-0041 Тел.: 03-5708-3202 

Філія в м. Йокогама 
10-7 Торігама-чьо, 

Канадзава-ку, Йокогама, Канагава 236-0002 

Тел.:0570-045259 

IP/із закордону  
045-769-1729 

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Наґоя  

5-18 Шьохо-чьо, Мінато-ку, Наґоя, Аічі 455-8601 

Тел.: 0570-052259 

IP/із закордону  
052-217-8944 

Філія в аеропорті Чубу 1-1 Будівля CIQ, СЕНТРЕР, Токонаме-ші, Аічі 479-0881 Тел.: 0569-38-7410 

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Осака 

1-29-53 Мінамі-кохоку, Суміное-ку, Осака-ші, Осака 559-0034 Тел.: 06-4703-2100 

Філія в аеропорті Кансай Сеншюкуконака 1, Таджірі-чьо, Сеннан-гун, Осака 549-0011 Тел.: 072-455-1453 

Філія в м. Кобе 29 Кайган-дорі, Чуо-ку, Кобе-ші, Хього 650-0024 Тел.: 078-391-6377 

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Хірошіма 

2-31 Каміхачьоборі, Нака-ку, Хірошіма-ші, Хірошіма 730-0012 Тел.: 082-221-4411 

Регіональне управління 
імміграції та контролю 
проживання в м. Такамацу 

1-1 Маруномачі, Такамацу-ші, Кагава 760-0033 Тел.: 087-822-5852 

Регіональне імміграційне 
бюро в м. Фукуока 

3-5-25 Майзуру, Чуо-ку, Фукуока-ші, Фукуока 810-0073 Тел.: 092-717-5420 

Філія в м. Наха 1-15-15 Хігава, Наха-ші, Окінава 900-0022 Тел.: 098-832-4185 

Імміграційний центр Хігаші 
Ніхон 

1766-1 Куно-чьо, Ушіку-ші, Ібаракі 300-1288 Тел.: 029-875-1291 

Імміграційний центр в м. 
Омура 

644-3 Когашіма-мачі, Омура-ші, Нагасакі 856-0817 Тел.: 0957-52-2121 

Центр надання підтримки іноземних резидентів 

Центр надання підтримки 
іноземних резидентів 

Йоцуя Тауер 13F, 1-6-1 Йоцуя, Шінджюку-ку, Токіо 160-0004 

Тел.: 0570-011000 

IP/із закордону  
03-5363-3013 

Інформаційний центр 

Центр надання загальної 
інформації для іноземних 
резидентів 

Регіональні імміграційні бюро у містах Сендай, Токіо, Йокогама 
(філія), Наґоя, Осака, Кобе (філія), Хірошіма та Фукуока 

Тел.: 0570-013904 

(IP, PHS, із закордону 
03-5796-7112) 

Консультанти знаходяться в: Саппоро, Такамацу та Наха (філії) 
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7 Поширення інформації від Імміграційного бюро Японії 

7-1 Офіційна домашня сторінка Імміграційного бюро Японії 

Офіційний сайт Імміграційного бюро Японії містить інформацію щодо 

державних процедур та проживання. Окрім японської мови інформація 

надається 14 мовами. 

☛ Офіційна домашня сторінка Імміграційного бюро Японії 

https://www.moj.go.jp/isa/index.html 

 

7-2 Офіційна служба повідомлень (SNS) Імміграційного бюро Японії 

Імміграційне бюро Японії створило різні служби повідомлень для надання 

нової інформації та інформації, корисної для проживання резидентів-

іноземців. 

☛ Аккаунт Імміграційного бюро Японії в Twitter 

https://twitter.com/MOJ_IMMI 

 

☛ Акаунт Імміграційного бюро Японії в Facebook 

https://www.facebook.com/ 

ImmigrationServicesAgency.MOJ/ 

 

☛ Служба доставки пошти 

https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html 

 

Акаунт в Twitter Регіонального імміграційного бюро також містить інформацію 

щодо завантаженості вікна прийому відвідувачів. 

☛ Перелік акаунтів Регіонального імміграційного бюро 

https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/index.html 

 

https://www.moj.go.jp/isa/index.html
https://twitter.com/MOJ_IMMI
https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/
https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/index.html

