ПОДОРОЖУЙ ВІДПОВІДАЛЬНО:

ТУРИЗМ ТА ІНШІ ТИПИ
ПОЇЗДОК ДО ЄС
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Союзу.
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Подорожуй відповідально:
туризм та інші типи поїздок до ЄС
Плануєте спробувати на практиці, що таке безвізовий режим, і здійснити туристичну подорож до країн Європейського Союзу, відвідати
культурний захід, взяти участь у спортивних змаганнях або пройти лікування за кордоном? Тоді цей порадник з безпечного та відповідального подорожування створений спеціально для вас. На його сторінках
ви дізнаєтеся, до яких країн ви зможете подорожувати, як спланувати
подорож так, щоб вона була успішною та безпечною, які документи та
скільки коштів варто взяти з собою.

Обираємо країну для безвізового подорожування
Перед тим як розпочати планування подорожі, варто перевірити, чи
поширюється безвізовий режим на обрані вами країни. Безвізовий режим охоплює:
� Держави-члени Європейського Союзу, які є частиною Шенгенської
зони: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія Фінляндія, Франція,
Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург,
Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія,
Іспанія і Швеція.
� Держави-члени ЄС, які поки не входять до Шенгенської зони:
Болгарія, Хорватія, Кіпр і Румунія.
� Держави, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС:
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.
� Невеликі держави Європи: Сан-Марино, Монако, Ватикан та
Андорра.

!

Безвізовий режим не поширюється на Великобританію та
Ірландію. Щоб подорожувати до цих країн, вам необхідно буде
оформити візу у консульських установах або візових центрах
цих країн.

Між країнами Шенгенської зони немає кордонів, тож ви можете планувати свою поїздку одразу до декількох країн. Зверніть увагу, що постійний прикордонний контроль проводиться між країнами Шенгенської
зони та країнами-членами ЄС, які поки до неї не входять (Болгарія,
Хорватія, Кіпр і Румунія).
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Правило «90 на 180»
Сплануйте вашу подорож так, щоб вона не перевищувала
90 днів протягом 180-денного періоду.
Розглянемо приклад: Ви в’їхали за закордонним біометричним паспортом
до однієї з країн Шенгенської зони 1 серпня. Це означає, що з 1 серпня по
30-е грудня (180 днів) ви маєте право сумарно перебувати в Шенгенській
зоні не більше 90 днів (три місяці). При цьому, у вас є можливість неодноразово в’їжджати та виїжджати з Шенгенської зони.
Тепер уявімо, що з 1 серпня по 30 жовтня (90 днів) ви брали участь
у спортивних змаганнях на території країн Шенгену. Ви вчасно повернулись назад в Україну і тепер думаєте над тим, коли зможете знову
здійснити безвізову подорож. Так як ви пробули усі дозволені при
безвізовому режимі 90 днів протягом періоду 180 днів, наступну подорож ви зможете здійснити після 30 грудня.

!

Порада: Використовуйте калькулятор для обрахунку
терміну дозволеного перебування в Шенгенській зоні
(доступний англійською та російською мовами)
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Зауважте, що існує два винятки з правила «90 на 180»:
1. При розрахунку тривалості безвізового перебування не береться
до уваги перебування в країнах Шенгену на підставі дозволу на проживання або довгострокової візи. Наприклад, ви можете проходити тримісячне лікування в країнах Шенгену в рамках безвізового режиму, навіть якщо ви нещодавно повернулись з навчання або
роботи в ЄС за довгостроковою візою.
2. Перебування в державах-членах ЄС, які не входять до Шенгенської
зони – в Болгарії, Хорватії, Кіпрі та Румунії, не включають до періоду перебування в Шенгенській зоні (90 днів). Натомість, для кожної
з цих країн безвізовий термін перебування рахують індивідуально.
Для прикладу, після 90-денного перебування в Шенгенській зоні, ви
можете відразу поїхати в Хорватію і залишитися там ще на 90 днів
(https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/frequently_asked_questions_
on_visa_free_regime_en_final.pdf).
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Готуємо документи
Українці часто довіряють організацію подорожей до ЄС туристичним
фірмам, адже працівники турагенцій не тільки опікуються проїздом,
проживанням і програмою заходів за кордоном, а і готують усі супровідні документи для отримання візи. Після початку дії безвізового режиму з ЄС українці отримають більше можливостей самотужки організувати свою туристичну подорож.
Перед поїздкою до країн Європейського Союзу потурбуйтесь про дійсний закордонний паспорт. Якщо ви ще не подорожували за межами
країни, то сміливо оформлюйте закордонний біометричний паспорт з
терміном дії 10 років у відділеннях Державної міграційної служби або
Центрах надання адміністративних послуг. Вартість паспорта складає
від 557,32 грн до 810,32 грн. Саме біометричний паспорт з безконтактним електронним носієм дозволить вам подорожувати країнами ЄС
без необхідності оформлювати візу.
Зауважте, що для безвізового в’їзду до країн Шенгену ваш закордонний біометричний паспорт має діяти протягом не менше трьох місяців після передбачуваної дати виїзду з Шенгенської зони.
Наприклад: ви збираєтеся перебувати в Шенгенській зоні з 20 жовтня
по 1 листопада 2017 року, але термін дії вашого закордонного біометричного паспорта закінчується 1 січня 2018 року. У такому разі вам необхідно оформити новий закордонний біометричний паспорт перед
запланованою поїздкою.
Якщо ж ви вже маєте закордонний паспорт старого зразка, то перед
вами стоїть вибір:
1. Оформити новий закордонний біометричний паспорт та здати
паспорт старого зразка. Саме так ви зможете користуватись перевагами безвізового режиму з країнами ЄС.
2. Залишити старий паспорт і оформити другий закордонний з біо
метрикою. Цей варіант підходить тим, хто планує здійснювати
безвізові подорожі до країн ЄС, але має довгу візову історію або
дійсні візи до США, Великобританії та інших країн світу.

!

У разі користування старим закордонним паспортом вам обов’язково потрібно буде оформлювати візу для туристичних та інших короткострокових поїздок до країн ЄС.
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Окрім закордонного біометричного паспорта, який обов’язково перевірять прикордонники при в’їзді до Шенгенської зони, вам необхідно
мати з собою документи, які підтверджують мету та умови перебування, і достатню кількість коштів. Втім, це не означає, що прикордонники запитають у вас стос паперів, який прийнято готувати для оформлення візи. Залиште в минулому довідки з місця роботи, банківські виписки та купу інших паперів!
Тепер у дорогу ви маєте взяти лише найбільш необхідні документи:
� Документ, що підтверджує бронювання місця проживання (наприклад готелю) або запрошення від особи, яка буде приймати
вас у себе.
� Зворотний квиток або готівкові чи безготівкові кошти для купівлі
такого квитка. Це правило не поширюється на тих, хто подорожує
автомобілем - вони мають підготувати страховий поліс для авто
(зелену карту).
� Страховий медичний поліс
Для поїздок з метою культурного обміну: програму заходу, квиток
або запрошення від організації, яка вас приймає.
Для поїздок на спортивні змагання: лист про реєстрацію в якості учасника змагань або програму заходів.
Для поїздок з метою лікування: документ з медичного закладу про лікування.
Для туристичних поїздок за посередництвом туристичних фірм:
маршрут або програму подорожі. Під час підписання договору з турагенцією наполягайте, щоб він був написаний зрозумілою для вас мовою та містив усі умови проїзду та проживання. Особливу увагу звертайте на зноски, написані дрібним шрифтом. Уникайте ситуацій, коли у
вас вимагають віддати закордонний паспорт.
Для індивідуальних туристичних поїздок: якщо ви не маєте квитків на
конкретні туристичні заходи, у разі необхідності поясніть прикордонникам свій план подорожі.

!

Безвізовий режим не дає права на працевлаштування! Якщо
ви плануєте працювати в ЄС – вам потрібно оформити
Шенгенську візу для роботи, національну візу або дозвіл на
проживання та працевлаштування.
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Скільки коштів взяти з собою
В кожній з країн Європейського Союзу та Шенгенської зони існують
свої правила щодо суми коштів, яку необхідно мати з собою іноземцям. В середньому на один день перебування варто підготувати 45-50
євро. Однак бувають і винятки. Наприклад, для в’їзду до Польщі необхідно мати:
� Щонайменше 20 злотих на кожен день впродовж запланованого
терміну перебування, але не менше ніж 100 золотих для учасників
туристичних заходів, молодіжних таборів, спортивних змагань або
для тих, хто приїздить до медично-санаторних установ.
� 300 злотих, якщо термін запланованого перебування не перевищує 4 днів.
� 75 злотих на кожен день планованого перебування, якщо термін
перебування більший за чотири дні.
Приблизний курс: 1 Польський злотий – 6,7 грн.
А от для в’їзду до Чехії на термін до 30 днів вам потрібно підготувати
з собою 1100 крон на день (33000 крон на 30 днів). При перебуванні
понад 30 днів – 33000 крон за перший місяць та 4400 за кожен наступний місяць (37400 крон за 60 днів). Приблизний курс: 100 Чеських крон –
106,7 грн.

!

Порада: Відвідайте сайт «Подорожуй відповідально» http://
travel.europewb.org.ua ГО «Європа без бар’єрів», щоб порахувати точну суму коштів, яку вам варто мати з собою при перетині кордону!

Для підтвердження наявності достатньої суми коштів з собою необхідно мати готівку, банківську картку або лист про обґрунтування та
підтримку подорожі. Прикордонні служби мають право перевірити наявність коштів на вашій банківській картці, наприклад, звернувшись на
гарячу лінію банку.

!

Подорожні зобов’язані декларувати митним органам ЄС наявну у них готівку у розмірі 10 000 євро і більше при в’їзді або
виїзді з країн ЄС (а також еквівалент цієї суми в іншій валюті
чи в акціях, облігаціях тощо). Митні органи всіх країн ЄС можуть затримувати незадекларовані кошти та застосовувати санкції проти осіб, які не задекларували відповідні суми.
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