
До відома громадян!
Безвізовий режим – на що необхідно звернути увагу

Куди можна буде їздити без візи:
Без  візи  можна  буде  відвідати  практично  будь-яку  країну  ЄС.  Виняток  –

Великобританія та  Ірландія,  які  є  членом  Євросоюзу,  але  не  входять  до  складу
Шенгенської зони.

Також  без  візи  можна  буде  відвідати  інші  країни,  які  не  є  членами  ЄС,  але
входять до Шенгенської зони, а саме: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Обмеження після скасування віз:

 без візи до Євросоюзу можна потрапити тільки з біометричним паспортом;

 віза  не  потрібна виключно при короткострокових поїздках –  до 90 днів за
півроку. Якщо ви пробудете довше, то вам узагалі можуть заборонити в'їзд на
територію ЄС;

 безвізова  поїздка  виключає  можливість  працевлаштування,  проживання  та
навчання в Європі. Їхати на навчання до Євросоюзу без візи можливо, якщо
навчання триває не довше 90 днів.

З порядком отримання біометричного паспорту, можливо ознайомитися на
сайті  Одеського  Центру  обслуговування  громадян  за  посиланням
http://cog.odessa.gov.ua/fab_service/vigotovlennya-zakordonnogo-pasporta-biometrichnogo-z-chipom/

За умовами безвізового режиму відвідати країни ЄС можуть громадяни, які:

 можуть обґрунтувати мету і умови свого перебування в Євросоюзі;

 мають достатні фінансові кошти як для перебування в Євросоюзі, так і для
повернення в Україну, або здатні отримати їх законним чином;

 не перебувають у переліку осіб, яким заборонений в’їзд до Євросоюзу;

 не  становлять  загрозу  для  громадського  порядку,  безпеки,  громадського
здоров’я та міжнародних відносин.

Як довго можна лишатися в ЄС без візи:
Термін перебування в країнах ЄС без візи обмежений – Ви можете лишатися в

Євросоюзі 90 днів протягом півроку.
Для кращого розуміння – приклад:  припустимо, ви в’їхали до ЄС 1 січня, це

означає, що у період до 30 червня ви зможете провести в Європі 90 днів. Після того, як
ви вичерпаєте свій ліміт, доведеться чекати наступного півріччя.

При цьому кількість перетинів кордону України з ЄС не обмежується. Ви можете
хоч щодня їздити до ЄС і назад. Головне – не перевищувати обмеження: 90 днів на
півроку.

Як залишитися в Європі довше, ніж 90 днів:
Лишитися в Європі довше, ніж 90 днів, без візи неможливо. Якщо вам бракує

безвізового  ліміту,  доведеться  таки  отримувати  «штамп»  у  паспорті  –  наприклад,
навчальну або робочу візу.



А ось якщо ви перебуваєте в ЄС із візою, термін дії якої закінчується, ви можете
залишитися в Європі ще на 90 днів.

Чи можна в’їхати до ЄС без візи не з території України:
Байдуже,  де  ви  перебуваєте:  у  США,  Австралії  або  Туреччині.  Ви  зможете

подорожувати  до  ЄС  без  візи  з  будь-якої  країни  світу,  маючи  український
біометричний паспорт.

Примітка:  громадяни України які мають діючу Шенгенську візу і закордонний
паспорт старого зразку можуть безперешкодно в'їжджати на територію Євросоюзу

Корисні посилання:

 в  ізовий кодекс Євросоюзу   

 https://eu.prostir.ua/library/240218.html

 таблиця для розрахунку коштів необхідних для перетину зовнішніх кордонів,  
що встановлюється національними органами 

 https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  home  -  affairs  /  sites  /  homeaffairs  /  files  /  e  -  library  /  documents  /  policies  /  borders  -  and  -  
sas  /  schengen  /  docs  /  reference  _  amounts  _  table  _  en  .  pdf  



 к  алькулятор  розрахунку  допустимого  терміну  перебування  за  
короткостроковою Шенгенською візою 

 https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en
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