
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ 

Необхідні документи для отримання візи для членів екіпажів морських суден міжнародного напрямку 

(транзит)  

1. Загальні вимоги  

o Візовий збір {A.F.V. 2007/840/CE. Art. 6.1} 

Будь ласка, зауважте, що наступні категорії заявників звільняються від сплати 

консульського збору:  

 Пенсіонери (окрім пенсіонерів, що працюють) – за наявності відповідного підтвердження 

{A.F.V. 2007/840/CE. Art. 6.4.k}  

 Заявники, яким на момент подачі документів не виповнилось 18 років {A.F.V.2007/840/CE. 

Art. 6.4.n} 

 Заявники віком до 21 року, що перебувають на утриманні батьків – необхідно надати 

нотаріальну заяву від батьків, яка підтверджує фінансову залежність від батьків. {A.F.V. 

2007/840/CE. Art. 6.4.n}  

o Візова заява  

 Заява на отримання візи підписана заявником (у випадку, якщо заявник не досяг 

повноліття, один із батькив/опікун повинен підписати візову заяву від імені дитини) 

 Анкета заповнюється іспанською або англійською мовами.  

o Вимоги до фотографії  

 Нещодавно зроблена фотографія паспортного формату.  

o Дійсний(і) паспорт(и)  

 Закордонний паспорт з мінімальним терміном дії більше трьох місяців з дати повернення.  

 А також ксерокопія всіх сторінок повинні бути подані разом із заявою. У випадку, якщо 

заявник має більш ніж один закордонний паспорт, потрібно надати наступні документи: 

 Оригінал іншого закордонного паспорту(ів) разом із ксерокопією всіх сторінок . 

 У випадку, якщо попередній закордонний паспорт(и) був анульован необхідно надати 

довідку з ВВІРу про його анулювання  

 Ксерокопія всіх сторінок внутрішнього паспорта. 

2. Необхідні документи  

o Страховий поліс  

 Медичний страховий поліс, що діє в усіх країнах Шенгенської зони з мінімальним 

покриттям 30 000 євро. Медичний страховий поліс має покривати:  

 Невідкладну медичну допомогу 

 Невідкладну госпіталізацію 

 Репатріацію 

 Заявник повинен надати докази його укорінення в Україні, пред’явивши наступні 

документи:  

 Довідку з місця роботи від роботодавця з зазначенням суми заробітної плати за 

останні 6 місяців АБО довідку з місця навчання АБО свідоцтво про реєстрацію 

компанії  



 Інформацію про додаткові джерела прибутків в Україні (прибуток від оренди, 

наявність нерухомості, наявність у власності пакету акцій, тощо)  

 Копії попередніх шенгенських віз 

 Документи що підтверджують мету подорожі (A.F.V. 2007/840/CE. Art. 4.1.) 

 

 

 Посвідчення моряка в якому вказано, що заявник зареєстрований на морському 

судні, що значиться у листі від іспанської компанії. 

 Документ про реєстрацію екіпажу, де вказана назва корабля, ім’я судовласника, 

прапор корабля, ім’я моряка, ранг, громадянство, дата та місце народження, серія та 

номер посвідчення моряка 

 Контракт, укладений між судовласником або його агентом та моряком. 

 Лист-запрошення з іспанської сторони з зазначенням очікуваної дати входу та 

cходу судна в порт, даних моряка, і взяття на себе зобов'язань щодо передачі його 

на судно. 

 Фінансове забезпечення {Order 1282/2007. BOE 11/05/2007}  

 Запрошення від іспанської компанії, де вказано ім’я моряка, назва судна, дати 

транзиту та зазначено, що дана компанія несе відповідальність за перевезення, бере 

на себе всі витрати повязані з перебуванням моряка на території Іспанії 

 Підтвердження забезпечення транспортним засoбом  

 Підтвердження бронювання квитків на літак чи інший транспортний засіб. 

 Посольство Іспанії залишає за собою право просити про надання будь-яких 

додаткових документів. 

 Особливі випадки 

Громадяни інших країн  
Для громадян інших країн необхідно надати ксерокопію посвідки на проживання та дозволу на роботу. Однак, на 

момент подачі документів необхідно пред’явити Оригінал. 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Всі документи, які подаються із заявою на отримання візи повинні бути 

перекладені на іспанську або англійську мови крім копій паспортів, підтвердження бронювання квитків, 

банківської інформації (довідка про рух коштів мінімум за останні 3 місяці) та страхового полісу.  

 


