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Посольство Іспанії в Києві 

15. ОФІЦІЙНІ ДЕЛЕГАЦІЇ 

 

 
0. ПОСОЛЬСТВО ІСПАНІЇ В КИЄВІ ІНФОРМУЄ ЗАЯВНИКІВ ПРО НАСТУПНЕ: 

а) Всі формуляри та інформаційні листівки є безкоштовними. 
б) Згідно Візового Кодексу, якщо Ви подаєте заяву на отримання Шенгенської візи в Посольстві Іспанії в Києві, 

головною країною призначення Вашої подорожі має бути Іспанія. 
в) Надання фальшивих документів, а також неправдивої інформації може стати приводом для відмови у видачі 

візи. 
г) Віза є однією з вимог в’їзду на територію Іспанії, в будь-який момент прикордонні служби будь-якої країни 

Шенгенської угоди можуть попросити пред’явити будь-яку додаткову документацію,  особливо ту, яка 
слугувала підставою для видачі візи. 

д) Зміна мети подорожі або зміна країни призначення подорожі для якої була надана віза, можуть стати 
підставою для анулювання діючої візи і для відмови в отриманні наступних віз в майбутньому. 

е) Заява на отримання візи не може бути подана раніше, ніж за три місяці до дати запланованої подорожі. 
ж) Всі документи (окрім паспортів, дорожніх чеків, банківських виписок) подаються перекладені на іспанську 

або англійську мови.  

з) Посольство Іспанії залишає за собою право просити про надання додаткових документів необхідних для 
запобігання відмови у наданні візи.  

и) Додаткові документи, які не були подані заявником під час оформлення заяви на візу, не прийматимуться 
факсом або електронною поштою, якщо це не було попередньо узгоджено.   
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
1.1. ВІЗОВИЙ ЗБІР 

Даний тип візи звільняється від сплати консульського збору. 
1.2. ВІЗОВА ЗАЯВА 

а) Візова заява повинна бути підписана заявником особисто.  
б) У випадку, якщо заявник не досяг повноліття, один із батькив/опікун повинен підписати візову заяву від 

імені дитини. 
в) Анкета заповнюється виключно латинськими літерами. 

1.3. ФОТОГРАФІЯ 
1 нещодавно зроблена фотографія паспортного формату (дивитись вимоги до фотографій). 

1.4. ПАСПОРТ 
а) Закордонний паспорт з мінімальним терміном дії більше трьох місяців з дати повернення. 

б) Ксерокопія сторінок закордонного паспорту з відмітками. 
в) Інші діючі закордонні паспорти(за наявності) в оригіналі і копії їх сторінок з відмітками.  
г) У випадку, якщо попередній закордонний паспорт(и) було анульовано необхідно надати довідку з 

відповідних органів про його анулювання. 
   д) Ксерокопія всіх сторінок з відмітками паспорта громадянина України. 

1.5. СТРАХОВИЙ ПОЛІС 
а) Медичний страховий поліс, що діє в усіх країнах Шенгенської зони. 
б) Мінімальне покриття 30 000 євро. 
в) Покриття невідкладної медичної допомоги. 
г) Покриття невідкладної госпіталізації. 
д) Покриття репатріації. 
 

2. ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ЖИТЛА В ІСПАНІЇ 
Заявники даного типу візи підтверджують наявність житла надаючи один з наступних документів на вибір: 
а) Бронювання готелю. 
б) Підтвердження наявності житла з боку приймаючої організації з вказаною назвою, адресою і номером 

телефону установи готельного типу чи іншого виду помешкання. 
3. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 

Підтвердження бронювання квитків на літак чи на інший транспортний засіб. 
 

4. МЕТА ПОДОРОЖІ 
4.1. Оригінал офіційного листа  з українського органу який повинен містити наступні дані:  

а) Підпис компетентної особи. 
б) Ім’я, прізвище і номер паспорта особи яка входить до складу делегації (може бути вказано у вигляді списку). 
в) Дати і подія для якої оформлюється запрошення. 
г) Дані щодо проживання (якщо це організовує приймаюча сторона). 

4.2. Офіційний лист- запрошення від сторони яка організовує захід (іспанський орган, європейський орган, 
міжнародні організації). 


