
 

Посольство Іспанії 

в Києві 

3. ВІЗА ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ РОДИЧІВ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ 
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЩО ПРОЖИВАЄ В ІСПАНІЇ 

(Угода про спрощення візового режиму ЄС-Україна) (AFV 2007/840/CE) 
 

(Включені наступні родичі: чоловік, дружина, діти, дідусі, бабусі, батьки, онуки 

та брати та сестри з дітьми громадянина ЄС ) 
 

Цей тип візи дозволяє знаходитись в Іспанії максимально 90 днів за останній період в 180 
днів, і може мати строк дії до 2 або 5 років.Для позитивного вирішення справи необхідно 

надати ВСІ документи відображені в наступних вимогах до візи. 
 

Цей тип візи включений до переліку віз, що подаються за спрощеною системою згідно 

угоди про спрощення візового режиму між Європейським Союзом та Україною. 

 
0. ПОСОЛЬСТВО ІСПАНІЇ В КИЄВІ ІНФОРМУЄ ЗАЯВНИКІВ НА ЦЕЙ ТИП ВІЗИ ПРО 

НАСТУПНЕ: 
a) Всі анкети та інформаційні листівки є безкоштовними 
b) Згідно Візового Кодексу, якщо Ви подаєте документи на шенгенську візу в Посольстві Іспанії в 

Києві, основною країною призначення вашої подорожі має бути Іспанія. 
c) Надання фальшивих документів, чи неправдивої інформації буде причиною відмови у видачі 

візи.  
d) Віза є однією з необхідних умов для в’їзду до Іспанії, і в будь-який момент прикордонні органи 

будь-якої країни члена Шенгенської угоди можуть запросити будь-який додатковий документ 
або такий, на основі якого була видана віза .  

e) Зміна мети поїздки абомісця призначення подорожі для яких видавалась віза, може бути 
причиною відкликання діючої візи та відмов у подальших заявах на візи.  

f) Заява на візу не може подаватись раніше ніж за три місяці до дати поїздки. 
g) Всі документи (окрім паспортів, дорожніх чеків, банківських виписок) має подаватись з 

перекладом на іспанську або англійську мови. 
h) Посольство Іспанії зберігає за собою право вимагати додаткові документи від заявників з 

метою уникнення відмови у візі. 
i) Додаткові документи вислані по факсу або електронній пошті не будуть прийняті до розгляду, 

якщо їх у вас попередньо не вимагали.  
 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 
1. Документи від сторони, що запрошує: 

1.1. Запрошення від приймаючої сторони, може бути написаним від руки, має бути підписаним, 
мають бути наступні дані: 

1) Ім’я та прізвища, дати народження, стать, національність,номера паспортів 
запрошених, а також їх ступінь рідства (батько, син, онук, і т.д.),кожного 
запрошеного. 

2) Окреме згадування дітей, що супроводжують запрошеного, з перерахованими вище 
даними (дата народження, стать, національність,номер паспорта, ступінь рідства 
(син, онук, і т.д.) 

3) Дати перебування (з дати прибуття до дати закінчення візиту). 

4) Мета поїздки, будь ласка, якомога більш детально (відвідати мою сім’ю, наглянути за 
онукою під час її канікул, і т.д.), а також обов’язково вказати де будуть проживати 
запрошені. 

5) Стосовно візи, кількість в’їздів та імена дітей, що супроводжують запрошеного. 



6) У випадку, якщо сторона, що запрошує, бере на себе відповідальність за всі витрати 
на перебування запрошеного, або частину витрат, це має бути вказано в цьому ж 
листі. 

 
1.2. копія документів, що підтверджують родинний зв’язок, наприклад: свідоцтва про народження, 

укладення шлюбу, зміну прізвища, і т.д. 
1.3. копія документу, що підтверджує легальність резиденції людини, що робить запрошення. 

(картка резиденції Іспанії) 
 
Увага: три попередньо зазначені пункти є основоположними для оцінювання та винесення 
рішення стосовно вашої справи, а також спираючись на них буде прийнято рішення про 
тривалість візи (резиденція в Іспанії,підтвердження спорідненості та запрошення), також буде 
враховуватись наявність попередніх віз та їх коректне використання. 
 

 Також може бути прийняте запрошення зроблене в національній поліції Іспанії на запит 
особи, що запрошує, тим не менш, необхідно бути надати документи описані в пунктах 1.2 та 
1.3. 

 

2. Документи від сторони, яку запрошують: 
 

2.1 КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР 
a) Ви звільняєтесь від консульського збору: (AFV 2007/840/CEart. 6.4.a) 

2.2 ЗАЯВА НА ВІЗУ 
a) заява на візу має бути підписана самим заявником 
b) у випадку неповнолітніх, заява має бути підписана батьками чи опікунами 
c) анкета заповнюється виключно латинськими літерами 

2.3 ФОТОГРАФІЯ 
1 фотографія розміром, як на паспорт 

2.4 ПАСПОРТ 
a) закордонний паспорт з мінімальним кінцевим терміном дії, що перевищує 3 місяці з дати 

повернення з подорожі 
b) ксерокопія сторінок закордонного паспорту з відмітками 
c) інші діючі закордонні паспорти в оригіналі та копії їх сторінок з відмітками 
d) довідку з відповідних органів про анулювання паспорту, якщо попередній закордонний 

паспорт було анульовано  
e) ксерокопія всіх сторінок з відмітками паспорта громадянина України 

2.5. СТРАХОВИЙ ПОЛІС  
a) Медичний страховий поліс, що діє в усіх країнах Шенгенської зони 
b) Мінімальне покриття 30 000 євро 
c) Покриття невідкладної медичної допомоги 
d) Покриття невідкладної госпіталізації 
e) Покриття репатріації 
 

3. ДОКАЗИ УКОРІНЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

3.1 ПРАЦЮЮЧІ ГРОМАДЯНИ 
Працюючі громадяни повинні надати довідку з місця роботи від роботодавця на офіційному бланку 
компанії з посиланням на реєстраційний номер, контактну адресу та прізвище особи якою була 
підписана довідка, яка свідчить:  
a) Про дату початку трудових відносин  
b) Про посаду в компанії 
c) Заробітну плату за останні шість місяців 
d) Тривалість відсутності на роботі 

3.2 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ 
a) Реєстрація компанії 
b) Остання податкова декларація 

3.3  ОСОБИ, ЩО НЕ ПРАЦЮЮТЬ 
Подають особисто написану заяву з датою та підписом, в якій пояснюють своє фінансове 
становище на даний час і вказують на інше укорінення в Україні(сімейні відносини, майно, 
транспортні засоби та ін.). 

3.4 ПЕНСІОНЕРИ 
Документ що підтверджує статус пенсіонера в якому вказана щомісячна сума, що отримується. 

3.5 СТУДЕНТИ ТА УЧНІ 



Довідка з Університету чи школи в якій вказано дані заявника, ступінь навчання і період 
запланованої відсутності. 

3.6 ІНШЕ 
Крім того, всі заявники за власним бажанням можуть подавати будь-які інші документи які 
підтверджують їх укорінення в Україні, наприклад, свідоцтво про право власності на нерухомість.  
 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
(Orden 1282/2007, BOE 11/05/2007) 

 
Відсутність належного фінансового забезпечення на час подорожі, або надання фальшивих 
документів, може стати причиною відмови у видачі візи, тому попереджаємо про можливість 
проведення необхідних для підтвердження дійсності цих документів перевірок. 
 
Всі заявники повинні довести свою достатню фінансову спроможність покриття всіх витрат 
пов’язаних із запланованою поїздкою, а також з поверненням в свою країну. Для цього заявник 
повинен надати документи, що підтверджують наявність засобівіснування в розмірі € 589.68 на 
людину на проживання в Іспанії до 9 днів. Ця сума буде збільшуватися на € 65.52 за кожну 
додаткову добу перебування в Іспанії. Достатнє фінансове забезпечення можна підтвердити, 
одним з наступних варіантів: 

 
 
4.1 ВЛАСНІ КОШТИ 

Можна подати у вигляді наступних документів:  
a) Довідку з банку про рахунок з рухом коштів на ньому за останні ТРИ місяці; або 
b) Дорожні чеки; або 
c) Копія кредитної картки (сторона з прізвищем та ім’ям заявника) разом із чеком з банкомата, 
на якому вказаний баланс на рахунку; 

4.2. ГАРАНТІЯ ВІД ІСПАНСЬКОЇ СТОРОНИ (ОПІКУН / СПОНСОР)  
Виключно заявниками може бути надана заява про їх фінансове забезпечення особами які їх 
запрошують, підписана особою яка запрошує, в якій чітко вказано що приймаюча сторона бере на 
себе фінансові зобов’язання згідно з наказом PRE/1282/2007 щодо фінансового забезпечення для 
перебування в Іспанії.  
 
Ця заява може бути включена до письмового запрошення про яке йдеться в пункті 1, як документ, 
що подається стороною, що запрошує (необхідно надати довідку про останні отримані доходи 
та/або довідку з банку з рухом коштів на ньому за останній період та/чи інші документи, що 
підтверджують доходи). 

4.3. ГАРАНТІЯ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ (ОПІКУН / СПОНСОР) 
Виключно заявниками може бути надана заява про їх фінансове забезпеченняпідписана третіми 
особамив Україні, які мають з заявником будь-які родинні зв’язки, в якій чітко вказано що ця 
сторона бере на себе фінансові зобов’язання згідно з наказом PRE/1282/2007 щодо фінансового 
забезпечення для перебування в Іспанії.Спонсор повинен надати документи які доводять 
спроможність фінансового забезпечення (довідку з місця роботи з доходами за останні 6 місяців, 
банківський рахунок з рухом коштів на ньому за останній час, або інші документи, які 
підтверджують дохід). 
 
 

5. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 
Підтвердження бронювання квитків на літак чи на інший транспортний засіб (автобус, поїзд і т.д.) 
У випадку, якщо подорож проходить автомобілем, документи на машину: водійські права, зелена 
карта, технічний паспорт та лист, в якому описується маршрут подорожі з приблизними датами 
виїзду та повернення.   
 
 

6. НЕПОВНОЛІТНІ 
Неповнолітні, які їдуть до Іспанію самостійно або у супроводі лише одного з батьків повинні 
пред’явити: 

a) Оригінал нотаріально завіреного дозволу від батьків чи опікунів дитини, в якому чітко 
зазначені дати подорожі. 

b) Свідоцтво про народження дитини. 
c) Сертифікат чи офіційне рішення про надання батьківських прав чи прав опікуна(тільки для 

опікунів). 
d) Ксерокопія паспортів батьків чи опікунів 

 



(Про інші випадки ви можете дізнатись в питаннях, що задаються найчастіше,в кінці цього 
документу) 
 
 
7. ГРОМАДЯНИ ІНШИХ КРАЇН 
Для громадян інших країн необхідно надати ксерокопію посвідки на проживання та дозволу на 
працевлаштування. 
 

 
 

ПИТАННЯ, ЩО ЗАДАЮТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ: 
 
 

ДОЗВІЛ НА ВИЇЗД НЕПОВНОЛІТНЬОГО: чи необхідно моїй дитині робити дозвіл на 
виїзд? І що робити, якщо він вже є? Де його зробити? Які документи подавати з 
візовою заявою? 

 

У випадку, якщо неповнолітній їде разом з обома батьками (батьком та матір’ю, або своїми 
опікунами), дозвіл не потрібний, треба подати копії дійсних віз, або карток резиденції, або 
ДНІ.  

 

Дозвіл на виїзд дитини до 18 років обов’язковий, 1) від одного з батьків, для 
подорожі з іншим , 2) від обох батьків, якщо дитина подорожує сама. 

 

Дозвіл на виїзд дитини робиться в нотаріуса та має бути перекладеним, окрім того має 
супроводжуватись документами про рідство дитини (свідоцтво про народження та 
укладення шлюбу, якщо таке є, також перекладені). 

 

В цій нотаріальній довіреності має бути вказане ім’я людини з якою дитина буде 
подорожувати, номер її паспорта, ступінь рідства (якщо є) і має супроводжуватись копією 
візи з якою буде подорожувати або картка резиденції, або ідентифікуючий документ 
громадянина ЄС, підтверджуючи цим, що супроводжуючий може супроводжувати дитину. 

 

Попереджаємо, що відсутність цих вимог може стати причиною для відмови у видачі візи. 

 

Далі описуються ВИКЛЮЧЕННЯ З ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ: 

 

1- Для дітей, що їдуть лише з одним з батьків: 
 Випадки коли не потрібен дозвіл від одного з батьків: 

o –Свідоцтво про смерть одного з батьків; 
o –Судове рішення про позбавлення батьківських прав одного з 

батьків; 
o –Судове рішення про те, що один з батьків є безвісно відсутнім 
o –Судове рішення про визнання одного з батьків недієздатним; 
o –Судовий дозвіл на виїзд дитини молодшої за 16 років без згоди та 

підтримки одного з батьків; 
o –Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

реєстрацію народження відповідно до статті 135 Сімейного 
кодексу України (виїзд неповнолітнього закордон, в супроводі 
матері-одиначки). 
 

ВАЖЛИВО: Будь-який з цих документів має бути апостильованим та 
перекладеним, а також супроводжуватись свідоцтвом про народження 
дитини. 

 

Потрібно відзначити необхідність цього дозволу для дітей молодше 18 років, для того, щоб в 
них не виникло проблем при в’їзді в Іспанію, або в країнах через які вона буде добиратися 
до Іспанії, оскільки, хоча Українське законодавство і не вимагає дозвіл для дітей старших за 
16 років, а також, якщо один з батьків є іноземцем, діюче Шенгенське законодавство та 
законодавство Європейського Союзу вказує: “що жоден з батьків не має діяти від імені своїх 
дітей без письмової згоди на це іншого з батьків”. 
 



Прикордонні служби будуть приділяти особливу увагу неповнолітнім, якщо будуть підозри на 
незаконне позбавлення батьківських прав осіб, що є законними їх представниками. У випадку, якщо 
будуть «вагомі причини» для підозри, прикордонні служби матимуть провести більш детальне 
розслідування. У випадку дітей, що подорожують самі, як правило, прикордонні служби проводять 
більш детальне вивчення їх документів. 


