
Категорії осіб, які звільняються від сплати візового збору 

Від сплати збору за розгляд запиту на отримання візи звільняються особи, які належать до наступних 

категорій: 

1. Близькі родичі: чоловік\дружина, діти (в тому числі усиновлені), батьки (в тому числі опікуни), 

брат/сестра, дідусі, бабусі, онуки громадян України, які легально проживають на території 

держав-членів Шенгенської угоди або громадян Європейського Союзу, які проживають на 

території держави-члена, громадянами якої вони є; цей пункт не стосується родичів по лінії 

чоловіка\дружини, мачухи\відчима. 

2. Члени офіційних делегацій, які подорожують з метою участі у переговорах, зустрічах, 

консультаціях, програмах обміну, або інших заходах, що мають відбутися на території однієї з 

держав-членів, за офіційним запрошенням від міжурядових установ. Імена осіб мають бути 

зазначені в офіційному запрошенні. Якщо список осіб в офіційному запрошенні відсутній, 

такий список має бути наданий у листі або в офіційній ноті від української державної установи, 

до якої адресоване запрошення. 

3. Члени національних та регіональних урядових установ, Парламенту, Конституційного Суду та 

Верховного Суду, якщо вони не звільнені від візового зобов'язання згідно з даною Угодою; цей 

пункт також стосується міських рад Києва та Севастополя, так як за статусом вони 

прирівнюються до статусу обласних адміністрацій. 

4. Учні, студенти, аспіранти, а також викладачі, які їх супроводжують, мета подорожі яких 

пов'язана з навчанням. 

5. Інваліди та особи, що їх супроводжують (максимум одна особа). Обов'язково необхідно надати 

документи, що підтверджують інвалідність, видані місцевим органом охорони здоров'я.  

6. Особи, що подорожують з гуманітарною метою, з метою термінового медичного лікування (в 

тому числі супроводжуюча особа), відвідання похорон близького родича, або відвідання 

серйозно хворого члена родини. Необхідність подорожі повинна бути підтверджена 

відповідними документами. Цей пункт також стосується водіїв, які перевозять гуманітарну 

допомогу. 

7. Спортсмени, що беруть участь у міжнародних спортивних заходах, а також особи, що їх 

супроводжують. При цьому необхідно надати лист-підтвердження даного заходу від 

спортивних організацій обох країн. До супроводжуючих осіб, які звільняються від сплати 

візового збору, відноситься кваліфікований персонал: тренери, менеджери, медичні 

працівники, голови спортивних клубів (які не є вболівальникам).  

8. Особи, які беруть участь у науковій, культурній та мистецькій діяльності, у тому числі в 

університетських та інших програмах обміну. 

9. Особи, які беруть участь в офіційних програмах обміну між містами- побратимами. 

10. Штатні журналісти, які подорожують з професійною метою. При цьому необхідно надати 

свідоцтво або інший документ, виданий професійною організацією (Національною спілкою 

журналістів України), який засвідчує, що відповідна особа є кваліфікованим журналістом, а 

також документ від працедавця, який підтверджує, що метою подорожі є виконання 

професійних обов'язків журналіста. 

11. Пенсіонери, які мають пенсійне посвідчення. 

12. Водії, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення між Україною та державами-

членами на зареєстрованому в Україні транспорті. 

13. Члени бригад поїздів, міжнародного сполучення, що подорожують до держав-членів 

Шенгенської угоди. 

14. Діти віком до 18 років, а також діти віком до 21 років, які знаходяться на утриманні, тобто є 

фінансово залежними і не працюють. 

Зверніть увагу! Для звільнення від сплати візового збору, обов'язковим є надання документів, що 

підтверджують належність особи до однієї з вищезгаданих категорій. У випадку сумнівів, що 

виникли через відсутність необхідних документів, з особи буде стягнуто візовий збір. З моменту 

оплати візового збору, гроші не підлягають поверненню, навіть при послідуючому наданні 

необхідних документів.  

 


