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готівкові кошти
тревел-чеки
оплачене проживання та квитки
фінансові гарантії сторони, яка
запрошує
кредитні
картки
міжнародних
платіжних систем

Важливо! Виписки і банків про етап
рахунку, довідки і м і с ц я робот и та інш і
подібні документи не включені до
списку та пе обов'язкові до падання.

Відтак,
залежно
від
кожного
особистого випадку, можуть знадобитися
додаткові документи
свідоцтво про
батьків, свідоцтво про смерть, рішення
суду про позбавлення батьківських прав,
визнання особи безвісти відсутньою або
померлою.

Водночас, якщо у прикордонника
виникнуть сумніви, на кордоні Вас
можуть попросити підтвердити наявність
коштів на банківському рахунку - за
допомогою
банкоматів
у
зоні
прикордонного
контролю,
інтернетбанкінгу або телефонного дзвінка у банк.
Також у Вас можуть запросити
діючу медичну страховку міжнародного
зразка.

Право здійснювати подорожі до
Європи без віз громадин України, які
постійно
проживають
па території
тимчасово окупованих АР Крим та
ОРДЛО
Громадяни України, які постійно
проживають на територіях тимчасово
окупованих АР Крим та ОРДЛО, як і решта
громадян
України,
матимуть
право
користуватися
перевагами
безвізового
режиму з (X" на загальних умовах,
оформивши біометричний паспорт України
та дотримуючись інших відповідних вимог
для безвізових подорожей.

Якщо Ви подорожуєте з дитиною
В рамках правил безвізових поїздок
до Ш енгенського простору кожна особа,
включаючи дітей незалежно від віку,
повинна мати окремий паспорт.
Фізична
особа,
яка
досягла
шістнадцяти років, має право на вільний
самостійний виїзд за межі України.
Фізична особа, яка не досягла
шістнадцяти років, має право на виїзд за
межі України лише за згодою батьків
(усиновлювачів), піклувальників та в
їхньому супроводі або в супроводі осіб, які
уповноважені ними.

Які правила перетину кордону з
( ’С па ав го
Для подорожі до ЄС на авто Вам
необхідно маги: національне посвідчення
водія (документ повинен мати строк дії),
договір
обов'язкового
страхування
цивільної
відповідальності
власників
транспортних засобів (зелена карта),
свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу, що видане на особу, яка
перетинає кордон, державний номерний
знак. У разі відсутності права власності
на транспортний засіб - слід оформити
документи для поїздки за кордон.

‘Управління реєстрації нормативно-правовий
актів, правової роботи та правової освіти
юстиціїу Чернівецький області

ЮРИДИЧНА ПАМ'ЯТКА
на т е м у :

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА
БЕЗВІЗ

м . Ч е р н і в ці
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6 квітня Свропарламені підтримав
пропозицію Сврокомісії надати Україні
Що таке безвіз
Безвізовий режим
це в'їзд 1
перебування на території певної країни без
необхідності отримання візи. Громадяни
СС вільно пересуваються між країнами, іцо
входять у шенгенську зону, адже ключовим
принципом об'єднання є Свропа без
кордонів.
В які країни можна буде їзди ги
Безвіз відкриє можливість відвідати
ЗО країн. Сюди відносимо держави, які
входять у СС\ а також учасників
шенгенської зони Ісландію, Ліхтенштейн,
Норвегію та Швейцарію. Але для поїздок
до Великобританії або Ірландію доведеться
зробити візу.
Що погрібно для того, щоб
скористатись правом безвізових поїздок
до Шспі енської зони?
Для гою. щоб скористатись правом
безвізових поїздок до Шенгенської зони,
потрібно
оформити
закордонний
біометричний паспорт.
Крім цього, також необхідно мати
під час кожної подорожі документи, які
підтверджують
мету
поїздки,
місце
проживання.
наявність
достатніх
фінансових засобів на весь час перебування
і намір повернутися до місця проживання.
Громадяни, які мають дійсний
закордонний паспорт старого зразка (не
біометричний) також можуть в’їжджати па
територію СС за наявності шенгенської
візи.

Які умови безвізової о режиму для
громадян України
Безвізовий
режим
дозволятиме
членах
СС
(за
виключенням
Великобританії ти Ірландії) та інших
державах-учаеницях Шенгенської угоди до
90 днів протягом будь-якого 1Н0депного періоду. У разі, якщо особі
необхідно перебувати в СС' більш тривалий
час, їй необхідно буде оформити візу.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! Безвізовий режим
пе передбачас права па проживання чи на
працевлаштування в ЄС.
Новий порядок поїздок надаватиме
право на безвізовий
в'їзд лише з
приватною метою: туризм, відвідання
друзів чи родичів, пошук бізнес партнерів,
відвідання семінарів, конференцій.
Безвізовий режим не надаватиме
права
на
господарську,
комерційну
діяльність, працевлаштування, роботу за
контрактом і і п.
Якщо Вам необхідно перебувати довше,
ніж 90 днів
Перевищення дозволеного строку
перебування
може
стати
причиною
внесення громадянина до переліку осіб,
яким заборонено в'їзд до країн Шєн ген у,
що слугуватиме причиною відмови у в'їзді
до держав-учасниць Шенгенської угоди у
майбутньому, а також підставою для
примусового
повернення
такого
і ромадянина до України.
Якщо про те, що сукупний , грок
Вашого перебування може перевищим1 90

днів протягом ! 80 днів, стало відомо до
початку
поїздки.
Вам
необхідно
якнайшвидше звернутися до консульської
- -чпапов;- -держави призначення ~т метотгг отримання консультації та. залежно віл
випадку, оформлення візи необхідного
типу.
Якщо
про ризик перевищення
дозволеного с і року стало Відомо після
початку
подорожі.
Вам
необхі що
невідкладно звернутися до міграційних
органів влади держави перебування для
отримання консультації та врегулювання
Вашої о м іграці й ного стату су.
У виключних випадках термін
перебування
може
бути
подовжено,
наприклад, у разі необхідності термінового
лікування, стихійного лиха, виникнення
інших непереборних обставин.

Які документи можуть запитати
на кордоні з СС
Перетин
кордону
з
СС
регламентує Пісні енський прикордоний
кодекс.
Прикордонник
мас
право
перевірити
виконання
вимої
цього
кодексу.
Для перевірки мети поїздки на
кордоні
можуть
попросити
такі
підтверджуючі документи: бронювання
проживання або запрошення в довільній
формі, зворотний квиток, маршрут або
план вашої поїздки, якщо ви подорожуєте
автомобілем та страховий поліс.
В
якості
доказу
фінансової
спроможності або забезпечення поїздки
мандрівник може надати такі варіанти
підтвердження:

