
 

 
 

Legal Alert – 12 липня 2011 
 

НОВИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНИ  
 

На виконання зобов’язань взятих Україною на саміті 
"Україна – Європейський Союз" який відбувся 22 
листопада 2010 року в м. Брюссель, та Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України1 підписаного Президентом України, Кабінет 
міністрів України (далі – КМУ) прийняв Постанову "Про 
затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в 
Україну і транзитного проїзду через її територію"2 (далі – 
"Нові Візові правила"), якою затвердити нові правила 
оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду 
через її територію та вніс зміни до існуючих нормативних 
актів. 
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Нормативний акт набуде чинності 11 вересня 2011 року і в цей же день втратить 
чинність низка інших постанов КМУ, що регулюють дану сферу відносин, 
включаючи: 

- Постанову "Про запровадження нового порядку оформлення візових 
документів для в'їзду в Україну"3 ("Діючі Візові правила"); 

- Постанову "Про порядок оформлення дозволів для в'їзду в Україну"; 
- Постанову "Про затвердження тарифів консульського збору, що стягується 

за оформлення візових документів для в'їзду в Україну". 
 
Нові Візові правила мають суттєві відмінності від тих, що діють на теперішній 
час. 
 

I. Зміна типології віз 
  
Відповідно до Діючих Візових правил встановлені види віз залежно від мети 
поїздки: дипломатична; службова; ділова; віза для співробітників рятувальних 
служб; студентська віза та інші види віз, в залежності від цілей відвідування 
Україні. Окремі типи віз могли бути видані на строк до трьох або п’яти років, а 
строк дії віз ІМ-1 та Б не міг бути більшим одного року.  
 
В Нових Візових правилах запроваджена нова класифікація віз залежно від мети 
візиту до України: 

1. Транзитна віза 

                                                
1
 Указ Президента України "Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України" від 22 квітня 2011 року N 494/2011; 
2
 Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і 
транзитного проїзду через її територію" від 1 червня 2011 р. N 567; 
3
 Постанова Кабінету міністрів "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду 
в Україну" від 20 лютого 1999р. N 227 ; 
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2. Короткострокова віза (видається, якщо термін перебування в Україні не 
перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду). Строк дії візи 
може бути до 5 років 

3. Довгострокова віза (видається на підставі документів, що дають право на 
перебування або проживання в Україні на термін, що перевищує 90 днів). 
Строк дії візи може бути до 3 років. 

 
В залежності від кількості в’їздів, візи згідно Нових Візових правил та Діючих 
Візових правил можуть бути одно-, дво- і багаторазовими. 
 
Нові Візові правила не змінюють перелік держав, з якими Україна встановила 
безвізовий режим.  
 
Додатково, згідно Нових Візових правил громадяни Антигуа і Барбуди, 
Барбадосу, Маврикію, Ель-Сальвадору, Сейшельських Островів та Туреччини, що 
приїхали з метою туризму, мають право оформити разову візу в пункті пропуску 
через державний кордон на строк до 15 днів. 
 

II. Розширення переліку категорій іноземців та осіб без громадянства, яким 
видається тимчасова посвідка на проживання 

 
Посвідка на тимчасове проживання надає право іноземцям знаходитись на 
території України на строк, що перевищує 90 днів протягом 180 днів без 
необхідності подовження строків свого перебування в міграційних органах, а також 
дозволяє вільно в'їжджати в Україну та виїжджати за її межі. 
 
Окрім тих осіб, які на теперішній час мають право отримувати посвідки  на 
тимчасове проживання (такі як іноземні співробітники українських підприємств, які 
отримали дозвіл на працевлаштування), згідно з Новими Візовими Правилами 
право отримати посвідку на тимчасове проживання також отримають іноземці та 
особи без громадянства: 
  

-  які прибули в Україну для роботи у філіалі, відділенні, представництві або 
іншому структурному осередку громадської (неурядової) організації 
іноземної держави;  

- які прибули в Україну для роботи у представництві іноземного суб'єкта 
господарювання, зареєстрованого у встановленому порядку; 

- які прибули в Україну для роботи у філії або представництві іноземного 
банку, зареєстрованого у встановленому порядку. 

 
Зауважимо, що порядок отримання посвідок на тимчасове проживання як для 
існуючих так і нових категорій іноземців, що мають право на  отримання таких 
посвідок, досі не затверджений нормативним актом. На практиці, співробітники 
міграційних органів видають посвідки розглядаючи  кожен окремий випадок. 

 
 

III. Підстави видачі і відмови у видачі віз 
 
Новими Візовими правилами на основі зміни типології віз змінено перелік 
підстав для оформлення віз. . 
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Також Новими Візовими правилами виключено наступні підстави відмови у 
видачі віз, що нині наявні в Діючих Візових правилах: 

-  несплата консульського збору за автоматизоване оброблення візової анкети 
чи за оформлення візи;  

-  відсутність страхового поліса, встановленого законодавством України 
зразка; 

-  відсутність коштів на перебування в Україні;  
-  відсутність документів про обстеження на вірус імунодефіциту людини (у 

разі оформлення в'їзду в Україну на період понад 3 місяці);  
-  некоректна поведінка під час звернення до дипломатичного 

представництва чи консульської установи України щодо оформлення візи, 
вияв неповаги до України тощо.  

 
Водночас, Новими Візовими правилами встановлені нові підстави відмови у 
видачі віз:  

-  наявність відомостей про іноземця чи особу без громадянства у базі даних 
осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну; 

-  не підтвердження іноземцем чи особою без громадянства мети 
запланованого перебування в Україні;  

- відсутність документів, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи 
без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;  

- подання іноземцем чи особою без громадянства відповідного звернення про 
відмову від візи після того як він/вона подали документи на видачу візи.  

 
Інші підстави відмови у видачі віз, такі як необхідність забезпечення національної 
безпеки, невідповідність паспортного документу встановленому зразку, подання 
свідомо неправдивих відомостей, тощо, залишилися без змін у Нових візових 
правилах. 
 

IV. Встановлення строків розгляду питання про видачу віз 
 
Діючими Візовими правилами строки розгляду і видачі віз не встановлені. На 
практиці, такий строк становить від одного тижня. 
 
Нові Візові правила передбачають строк розгляду і строк для видачі візи в разі 
позитивного рішення. Уповноважений орган приймає відповідне рішення протягом 
15 календарних днів з дати отримання звернення про оформлення візи, візової 
анкети та документів, необхідних для оформлення візи. Строк розгляду звернення 
про оформлення візи може бути продовжено до 30 календарних днів у разі 
необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів. Порядок та 
строк розгляду звернення про термінове оформлення візи має бути встановлений 
Міністерством зовнішніх справ України. 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

V. Тарифи консульського збору 
 

Поточні тарифи консульського збору за видачу віз встановлені окремою 
постановою КМУ4 у розмірі від 7 (15 USD) до 47 (100 USD) неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, в залежності від типу візи за метою перебування та 

кількості в’їздів, на яку видається віза. 
 
Згідно Нових Візових правил за оформлення віз дипломатичними 
представництвами або консульськими установами України стягується 
консульський збір згідно з такими ставками: 

- За разову візу – 85 доларів США;  
- За дворазову візу – 130 доларів США; 
- За багаторазову візу – 200 доларів США. 

 
За термінову видачу візи консульський збір справляється у подвійному розмірі. 
 

Підсумок 
 
Реалізація норм Нових Візових правил дозволить модернізувати візовий режим і 
зробити його зрозумілішим, сприятиме подальшій адаптації міграційно-візової 
політики України до стандартів Європейського Союзу, а також підвищить 
ефективність протидії незаконній міграції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відмова від відповідальності  
Зміст цього повідомлення не є консультацією юриста. Це узагальнене коротке інформаційне 
повідомлення про законодавство. Для отримання юридичних консультацій завжди необхідно 
звертатися до компетентного юрисконсульта. В результаті несвоєчасного звернення до 
юрисконсульта можуть бути пропущені важливі строки, передбачені законодавством. 

                                                
4
 Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження тарифів консульського збору, що справляється за 

оформлення візових документів для в'їзду в Україну" від 9 серпня 1999 р. N 1457; 

 


