
БЕЗВІЗ: 
КОРИСТУЄМОСЯ ПРАВИЛЬНО

ЯКЩО ВИ ПЛАНУЄТЕ 
ПРАЦЮВАТИ У КРАЇНАХ ЄС

ЯКЩО ВИ ПОДОРОЖУЄТЕ ДО ЄС 
У МЕЖАХ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ

Які головні правила безвізу?

Мати біометричний 
закордонний паспорт 

Перебування на території 
ЄС не більше 90 днів 
протягом 180-денного 
періоду

Бути здатним обґрунтувати 
мету візиту при перетині 
кордону; пред’явити 
зворотний квиток, якщо 
подорожуєте літаком*
* ця норма застосовується на практиці 

при подорожі авіатранспортом

Під час подорожі не влашто-
вуватися на роботу, навіть ко-
роткочасну, без робочої візи 
або аналогічного дозвільного 
документу 

Як переконатися, що ви маєте справу 
з добросовісним роботодавцем чи посередником 
і що робота в ЄС має законний статус?

Ви не надавали фальшиві документи або 
неправдиву інформацію під час інтерв’ю
зі співробітниками консульства
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Ваша фірма-посередник включена до «Переліку 
фірм, які отримали ліцензію на працевлаштування 
за кордоном» на веб-сторінці Міністерства 
соціальної політики України www.msp.gov.ua

Ще до виїзду ви отримали документальний 
дозвіл на роботу або робочу візу

Ваш трудовий договір складений мовою, 
яку ви добре розумієте, або перекладений 
українською мовою

Ваш трудовий договір містить максимально повну 
інформацію про ваші робочі обов’язки, графік, 
розмір або правила визначення заробітної платні, 
медичне обслуговування, соціальний захист, 
відпустку та вихідні дні

Ще до виїзду з України ви отримали від роботодав-
ця чи посередника чітку контактну інформацію про 
місце, де ви будете працювати, та про безпечне 
місце проживання в країні працевлаштування

За сприяння 
ДЕПАРТАМЕНТУ
СУСПІЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ
КМДА

Національна гаряча лінія з протидії 
торгівлі людьми та консультування 
мігрантів працює за підтримки
Міжнародної організації з міграції

За консультацією щодо ваших прав під час роботи 
за кордоном телефонуйте на Національну гарячу 
лінію консультування мігрантів:

(безкоштовно з усіх мобільних 
операторів у мережах України) 527



Пам’ятайте, що за безвізом дозволені будь-які 
короткі подорожі, які не мають на меті оплачува-
ну роботу. Автостоп, піший туризм, відвідування 
друзів – все це дозволене, і громадянам України 
віза для цього не потрібна – достатньо біометрич-
ного паспорта.

ЧИ МОЖНА ПО БЕЗВІЗУ ПОЇХАТИ 
ДО КРАЇН ЄС, АБИ НАРОДИТИ ДИТИНУ? 

Законодавство ЄС не забороняє безвізові по-

їздки для отримання медичних послуг, у тому 

числі для народження дитини, однак лише у 

разі, якщо термін перебування не перевищу-

ватиме 90 днів. Цей термін є доволі стислим, 

оскільки оформлення документів на дитину 

(зокрема паспорта громадянина України) 

може затягнутися. Радимо проконсультувати-

ся у посольстві України у відповідній державі 

щодо можливої процедури та її термінів.

У більшості країн ЄС народження дитини не дає їй 

права на громадянство відповідної країни. Водночас 

є окремі держави-члени ЄС, у яких дитина може от-

римати громадянство ЄС на підставі місця народжен-

ня – у разі відмови від українського громадянства.

ЧИ МОЖУ Я ПОДОРОЖУВАТИ ДО КРАЇН ЄС 
АВТОСТОПОМ У МЕЖАХ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ? 

Так, ви можете подорожувати країнами ЄС автосто-

пом, на велосипеді та навіть пішки! Необхідно пере-

конливо й аргументовано пояснити прикордоннику 

мету та умови подорожі. Бажано – мовою країни, до 

якої прямуєте, або англійською. Ви маєте переконати 

прикордонника у тому, що не плануєте порушувати 

міграційне законодавство країни 

ЄС. Тобто не збираєтеся нелегально 

працювати та перевищувати термін 

перебування – 90 днів протягом 

180-денного періоду. 

В нагоді стане продуманий марш-

рут подорожі, визначена орієнтовна 

дата повернення в Україну, не забу-

вайте про кошти для перебування, 

а також орієнтовний план зупинок 

на ніч. Заздалегідь дізнайтеся про 

правила ночівлі у країні – примір, у деяких державах 

Європи не дозволено ставити намети де заманеться.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОДОРОЖЕЙ 
З ДОМАШНІМИ ТВАРИНАМИ 
ДО КРАЇН ЄС?

Існують як правила ввезення до ЄС, 

так і правила вивезення тварин з 

України. І вони не завжди співпада-

ють, тому потрібно уважно вивчити 

перелік необхідних документів для обох кордонів. 

На додаток до цих вимог існують також національні 

правила ввезення для кожної окремої країни ЄС. 

Вони регламентують окремі вимоги кожної країни.

ВАЖЛИВО! Не залишайте питання консультації на 
останні дні перед можливою мандрівкою. Вико-

нання деяких вимог і документів потребує кількох 

місяців. Якщо не почнете підготовку завчасно, 

вашого улюбленця можуть не випустити з України.

Усі тварини (крім собак-поводирів) транспортують-

ся у ліцензованому контейнері для транспортуван-

ня тварини, який надійно замикається (IATA).

ВАЖЛИВО! Не всі авіакомпанії і не на всіх рейсах 

дозволяють перевозити тварин. Кожна авіаком-
панія має свої додаткові правила перевезення 
тварин, тож подбайте про з’ясування вимог кон-
кретної авіакомпанії завчасно.

Навіщо їдете?
Головне: будьте готові розповісти прикордонни-

ку про мету візиту. Радимо відповідати чесно. 

Надовго їдете?
Будьте готові назвати на кордоні точну дату сво-

го повернення додому. Точніше, дату виїзду за межі 

шенгенської зони або з «нешенгенської» країни ЄС 

(якщо їдете до Хорватії, Болгарії, Румунії чи Кіпру). 

Зворотний квиток є дуже бажаним: без нього 

авіакомпанія має право не впустити вас на борт, і 

такі історії вже траплялися.

Так що з готелем?
Прикордонник має зрозуміти, де ви плануєте 

залишитися на ніч. Житимете в хостелі? Вирішили 

винайняти квартиру чи кімнату? Кемпінг чи намет? 

Житимете у друзів чи родичів? Відсутність готелю – 

не проблема!

Наша порада: майте з собою телефони та 

адреси тих місць, де ви плануєте зупинятися. 

Маршрут – важливий!
А що робити, якщо ви не знаєте, де зупинитеся? 

Ви все одно повинні уявляти, куди їдете. Принай-

мні, приблизно.

Як пояснити, що англійською ви не володієте?
Навіть якщо ви не знаєте мови, це не означає, 

що подорожі для вас закриті.

Наша порада: ще вдома підготуйте папірець, 
на якому будуть зазначені дати поїздки, адреси 

проживання, ім’я та номер телефону контактної осо-

би. «Лист до прикордонника» робить дива – швид-

ше за все, його буде достатньо й інші питання вам 

не ставитимуть. 

ВИДИ НЕСТАНДАРТНИХ 
ПОДОРОЖЕЙ – ДУЖЕ РІЗНІ, 

ТА ВСЕ ОДНО Є КІЛЬКА 
ЗАГАЛЬНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Поїздка без візи – це не лише право, а й відпо-
відальність. Тому готуйтеся до подорожі, а далі – 
сміливо їдьте до ЄС. І не стримуйте свої фанта-
зії – з безвізом для нас відкрита вся Європа!

Більше інформації про правила перебування 
в ЄС читайте на www. openeurope.in.ua


