Додаток З
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Таблиця З.1. Режим спрощеного оформлення віз з боку країн Шенгенської зони (в
т.ч. Польщі, Словаччини та Угорщини) для громадян України
Пільгові категорії
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

пенсіонери
особи віком до 18 років (або особи до 21
року, які знаходяться на утриманні
інваліди і особи, що їх супроводжують
особи віком до 25 років, які є учасниками
семінарів, конференцій, спортивних заходів
учні, студенти, аспіранти і вчителі, які їх
супроводжують
Особи, які потребують лікування в країнах
ЄС
водії, які здійснюють міжнародні вантажні та
пасажирські перевезення на територію
держав-членів транспортними засобами,
зареєстрованими в Україні
учасники
наукових,
культурних
та
мистецьких
заходів,
у
тому
числі
університетських та інших програм обміну
учасники офіційних програм обміну,
організованих містами-побратимами
члени бригад поїздів, рефрижераторів,
локомотивів міжнародних ешелонів, які
прямують на територію держав-членів
учасники міжнародних спортивних заходів
та особи, які їх супроводжують
учасники програм ЄС з прикордонного
співробітництва,
представники громадських і релігійних
організацій
особи, які супроводжують осіб, які їдуть на
територію ЄС для лікування
учасники офіційних програм обміну,
організованих муніципальними одиницями

Вимоги щодо мети
подорожі

відсутні вимоги

Суть спрощення

безкоштовне
оформлення віз

навчання чи освітня
підготовка
лікування

професійна
діяльність

16. представники професій, які беруть участь у
міжнародних
виставках,
конференціях,
симпозіумах або інших подібних заходах
17. члени органів державної влади та місцевого
самоврядування, конституційних і верховних
судів
18. прокурори та їх заступники
19. постійні члени офіційних делегацій
20. журналісти та члени технічного персоналу
ЗМІ
21. підприємці та представники бізнесу
22. близькі родичі осіб, що проживають в на
відвідання родичів
території держав-членів ЄС
23. власники біометричних службових паспортів професійна
діяльність

- безкоштовне
оформлення віз;
- термін дії візи 1 рік
(менше 1 року, якщо
намір або потреба
подорожувати
часто
або
регулярно
обмежені
коротшим
терміном) та
2-5 років за умови
використання
протягом
останніх
двох років однорічних
багаторазових віз,
- багаторазовий в’їзд

безкоштовне
оформлення віз;
- термін дії візи: 5
років (менше 5 років,
якщо
термін
повноважень/обов’язкі
в/контракту/дозволу на
проживання обмежені
коротшим терміном);
- багаторазовий в’їзд
безвізовий
режим
поїздок

Таблиця З.2. Режим МПР між Україною та країнами ЄС сусідами України
Країниучасники
МПР
УкраїнаУгорщина

км
50

УкраїнаСловаччина

3050

УкраїнаПольща

30

Зона дії МПР
кількість населених
пунктів
українські - 384
угорські - 244

Суть спрощення

вартість дозволу - 20 євро (не
стягується з інвалідів, пенсіонерів,
дітей у віці до 18 років та дітей, що
знаходяться на у триманні, віком до
21 року);
період оформлення дозволу - до 10
днів;
період дії дозволу - від 1 до 5 років;
термін перебування – не більше 90
днів
українські - 280 словацькі - зона дії вздовж спільного кордону;
299
оформлюється безкоштовно; період
оформлення - від 60 до 90 днів;
період дії дозволу - від 1 до 5 років;
термін перебування не більше 90 днів
протягом одного візиту та загалом не
перевищувати 90 днів впродовж 6
місяців
українські - 1545 польські - вартість дозволу - 20 євро (від цієї
1822
сплати
звільняються
інваліди,
пенсіонери та діти віком до 18 років);
період оформлення дозволу - не
більше 60 днів з дня прийняття заяви,
а в окремих випадках цей строк може
бути продовжено до 90 календарних
днів;
період дії дозволу - до 5 років; термін
перебування – не більше 60 днів з
моменту перетину кордону, але
загалом не більше 90 днів протягом
кожних 6 місяців з дати першого
перетину кордону

