
 

 

 

 

 

ПЕРШИЙ БЕЗВІЗОВИЙ ПОЇЗД 

Програма 

11 червня 

06:15 – початок зборів на пероні Центрального залізничного вокзалу (1 платформа) 

06:30 – вітальне слово: 

- Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції  

- Ян Пєкло, Посол Польщі 

- Юргіс Вілчінскас, Голова відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні 

06:50 – посадка в вагон 

07:00 – потяг вирушає 

07:05-07:10 – вітальне слово Ірини Сушко, виконавчого директора «Європи без бар’єрів» 

07:14-07:15 – зупинка на станції Святошин 

07:15-08:45 – вручення сувенірних «Квитків пасажира першого безвізового поїзда», кожен 

запрошується до короткого вітального слова 

08:32-08:33 – зупинка на станції Коростень 

08:45-10:00 – спілкування з пресою та між собою 

10:00-11:00  – євровікторина для учасників поїздки та інших пасажирів  

11:00-12:00 – флешмоб: 

- Пронесення по вагонах банера «Перший безвізовий поїзд» 

- Фотографування з вітальними табличками та на тлі банера (як для учасників, так і для 

інших пасажирів)  

11:55-11:56 – зупинка на станції Підзамче 

 

 

 

 



 

 

 

 

12:05-12:17 – зупинка на станції Львів, посадка учасників зі Львова 

12:20-13:20 – вручення квитків і вітальні слова нових пасажирів, «калейдоскоп рефлексій» щодо 

безвізового режиму 

13:20-14:25 (13:25 CET) – продовження спілкування, проходження прикордонного контролю, 

прибуття 

Далі – час CET (Варшава) 

13:30 – зустріч з польськими партнерами (Павєл Залєвскі) та українськими дипломатами 

(представники посольства України в Польщі, Генеральний консул України у Любліні Василь 

Павлюк). 

14:00 – спільна прес-конференція 

14:26 – відправлення зворотнім потягом до Києва для тих, хто повертається негайно 

14:30 – флешмоб на вулицях міста, фотографування з табличками та банером з перехожими 

15:30 – транспортування до Красичинського замку, поселення в готелях 

16:30-18:30 – екскурсія територією замку 

19:00 – вечеря-фуршет у замку 

12 червня 

14:26 – відправлення в Україну поїздом з Пшемисля 

У потязі учасники поїздки будуть забезпечені харчуванням, ті, хто залишається на ніч у Польщі, – готелем, однак у 

Польщі не передбачено організованого харчування між висадкою з поїзда (13:30) та вечерею (19:00) 

Робоча мова поїздки українська, але абсолютна більшість учасників вільно володіють англійською й  іншими 

європейськими мовами 

Основні хештеги поїздки #безвізовийпоїзд #visafreetrain, додаткові - #безвіз #безвізовий #безвиз #безвизовый #visafree 

Контактна особа: Павло Кравчук, +38 066 585 19 97 

 

Захід організовано ГО «Європа без бар’єрів» та партнерами з інтернет-видання «Європейська 

правда» й Інституту світової політики, що виборювали безвізовий режим. 

 

Захід проходить під егідою Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного Партнерства за підтримки проекту “Громадська синергія”, що 

фінансується Європейським Союзом та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». 


