ІНФОРМАЦІЙНА ЛИСТІВКА-ФЛАЄР
БЕЗВІЗОВІ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ
ПЕРЕБУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄС ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ДО 90 ДНІВ
Візовий обов'язок громадян України в шенгенському просторі1 буде анулюваний до дня 11. 06. 2017
року.
БЕЗВІЗОВІ ВІДНОСИНИ СТОСУЮТЬСЯ лише громадян України, які є володарями біометричного
паспорта. Період знаходження в шенгенському просторі не повинен перевищувати 90 днів протягом
якого завгодно 180-денного періоду 2 . Країни шенгенського простору можна відвідувати без візи
також повторно, проте завжди при виконанні умови, вказаної в попередньому реченні. Для
контролю використаних днів перебування у вказаних країнах можна скористатися шенгенським
калькулятором https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm.
І у випадку з безвізовими відносинами мають бути і надалі виконані умови в'їзду до шенгенського
простору http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr-povinnosti-a-delka-pobytu.aspx. Таким чином, до
громадянина України можуть під час пограничного контролю звернутися із закликом до того, щоб
він показав документ, який підтверджує намір покинути шенгенський простір протягом законного
терміну 90 днів (зворотний авіаквиток, зворотний квиток для наземного виду транспорту і так далі),
документ, який підтверджує мету перебування в країнах шенгенського простору, документ про
достатнє фінансове забезпечення подорожі і так далі. Якщо даний громадянин не може або не
бажає дані документи представити, йому може бути відмовлено у в'їзді на шенгенську територію,
причому даний порядок дій подібний до того, що відбувається при невиконанні інших законних умов
(загроза для внутрішньої безпеки, громадського порядку, охорони суспільного здоров'я і тому
подібне).
Одночасно діє правило відносно того, що і безвізовий іноземець зобов'язаний в строк до 3 робочих
днів від дня в'їзду на територію повідомити про місце свого перебування на території Чеської
Республіки відповідному департаменту поліції у справах іноземців (у загальному порядку дане
правило не відноситься до іноземця, який даний обов'язок виконав у господаря житла, в якому
іноземець оселився).
БЕЗВІЗОВІ ВІДНОСИНИ НЕ СТОСУЮТЬСЯ громадян України, які приїжджають в Чеську
Республіку для короткочасного перебування з метою отримання доходу. Дані громадяни повинні і
надалі стандартним способом звертатися до представницького департаменту Чеської Республіки з
проханням про видачу візи для перебування в країні на строк до 90 днів (див. порядок дій на
відповідних сторінках веб-сайтів (наприклад, http://www.mzv.cz/kiev і http://www.mzv.cz/lvov).
Візу для перебування в країні на строк до 90 днів можна продовжити на території Чеської Республіки
(у службі поліції у справах іноземців) лише в надзвичайних і обгрунтованих випадках (гуманітарні
причини, госпіталізація і тому подібне).

ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ ПОНАД 90 ДНІВ
На перебування на території Чеської Республіки понад 90 днів (довгострокова віза або дозвіл на
довгострокове перебування в країні) не впливає введення безвізового контакту. Громадяни
України і надалі не можуть звертатися із заявами про надання довгострокової візи або дозволу на
довгострокове перебування в країні на території Чеської Республіки. Свої заяви з проханням про
надання довгострокової візи або дозволу на довгострокове перебування в країні вони повинні
подавати особисто у відповідному представницькому департаменті Чеської Республіки в Україні або
ж в державі, в якій вони мають дозвіл на довгострокове або постійне перебування. Після закінчення
перебування на території Чеської Республіки протягом терміну до 90 днів громадяни України повинні
покинути територію Чеської Республіки.

1

Це стосується і інших країн, які вже зараз реалізують спільну візову політику ЄС, тобто, Болгарії, Румунії,
Хорватії і Кіпру.
2
Перебування на території Болгарії, Румунії, Хорватії і Кіпру не зараховується у максимальний строк
перебування на території шенгенського простору.

