
Категорії заявників, які звільняються з візової / консульської оплати 

Від сплати візового чи консульського збору за розгляд запиту на отримання візи / дозволу МПР 

звільняються особи, які належать до наступних категорій і надають відповідні до цього документи.  

Список надано відповідно до п. 6 Угоди між Європейським Союзом та Україною, що змінює Угоду між 

Європейським Союзом та Україною щодо спрощення видачі віз від 20 червня 2013 р..  

Категорії заявників, що звільняються з візової оплати за розгляд заяви на отримання візи: 

 близькі родичі: подружжя, діти (також всиновлені), батьки (офіційні опікуни), дідусі, бабусі й онуки 

громадян України, які легально проживають на території Євросоюзу; 

 члени офіційних делегацій, які беруть участь у зустрічах, консультаціях, переговорах або 

програмах обміну, а також у заходах, організованих на території однієї з держав Євросоюзу 

міжурядовими організаціями; 

 члени урядів і парламентів, конституційних трибуналів i верховних судів, у випадку, коли вони 

не є звільнені з візового обов'язку згідно дійсної угоди;  

 учні, студенти та вчителі, які їх супроводжують, з метою навчання або практики; 

 інваліди i, у разі необхідності,  супроводжуючі їх опікуни, за умови наявності підтверджуючого 

документу про необхідність постійного догляду*;  

 *При подачі документів до ППВА у м Львів, Ужгород, Івано-Франківськ інвалідне посвідчення, 

яке дає право на пільги або призначенням виплати є соціальна допомога, не дають право на 

звільнення від оплати візового збору,так само як і довідка про інвалідність.  

Будь ласка, зверніть увагу на те, що пенсійне посвідчення має бути дійсним і містити підпис 

заявника. 

 особи, які представили докази, що підтверджують необхідність виїзду з гуманітарних причин, а 

також з метою термінового медичного лікування разом з особами, що супроводжують; з метою 

участі у похороні близького родича або з метою відвідин важко хворого близького родича; 

 учасники міжнародних спортивних змагань та особи, що їх супроводжують; 

 особи, які беруть участь у заходах: наукових, культурних та артистичних, а також в 

університетських та інших програмах обміну; 

 учасники професійних програм обміну, організованих спорідненими містами; 

 журналісти (окрім позаштатних); 

 пенсіонери, які повинні надати: 

 оригінал та копію дійсного пенсійного посвідчення  

 оригінал та копію тимчасового пенсійного посвідчення (що містить фото та штамп 

Пенсійного Фонду)  

 водії - перевізники товару у міжнародному русі, а також водії транспортних пасажирських 

перевезень, які прямують на територію Євросоюзу засобами, зареєстрованими в Україні при 

наданні листа з АСМАП-у / Укртранслогістики;  

 члени команд поїздів, вагонів-рефрежераторів i локомотивів у міжнародних потягах, що 

прямують на територію держав Євросоюзу; 

 діти до 18 років, а також особи до 21 року, які залишаються на утриманні батьків або студенти 

віком до 21 року за умови надання оригіналу довідки з місця навчання та студентського квитка 

(оригінал та копія), розписки від батьків за їх підписом про те, що вони знаходяться на їхньому 

повному фінансовому утриманні разом з копією першої сторінки внутрішнього паспорту. 

 представники релігійних громад  

 представники вільних професій, які беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, 

симпозіумах, семінарах чи будь-яких інших подібних заходах 

 Особи до 25 років, які беруть участь у семінарах, конференціях, спортивних, культурних чи 

навчальних заходах, організованих некомерційними організаціями 

 представники громадських організацій, які подорожують з метою участі в тренінгах, семінарах 

та конференціях в рамках програм з обміну  

 учасники офіційних програм прикордонного співробітництва Європейського Союзу, таких як 

Європейський Інструмент сусідства й партнерства (ENPI). 

 

Від консульського збору звільняються наступні категорії осіб, які подають документи на 

отримання дозволу на перетин кордону в рамках Місцевого Прикордонного Руху: 

 інваліди (за наявності оригіналу дійсного посвідчення); 



 пенсіонери (за наявності оригіналу дійсного посвідчення); 

 діти до 18 років;   

Щоб отримати більше інформації про Угоди, візову політику та категорії заявників що 

звільняються з оплати візового збору – натисніть тут.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en

