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AT - Австрія NL - Нідерланди
BE - Бельгія DE - Німеччина
BG - Болгарія NO - Норвегія
GR - Греція PL - Польща
DK - Данія PT - Португалія
EE - Естонія RO - Румунія
IS - Ісландія SK - Словаччина
ES - Іспанія SI - Словенія
IT - Італія HU -Угорщина
CY - Кіпр FI - Фінляндія
LV - Латвія FR - Франція
LT - Литва HR - Хорватія
LI - Ліхтенштейн CZ - Чехія
LU - Люксембург CH - Швейцарія
MT - Мальта SE - Швеція

Перелік країн ЄС та Шенгенського простору*, що запроваджують безвізовий режим 
в’їзду на свою територію для громадян України з 11-06-2017

Документи, необхідні громадянам України для подорожі без візи до країн 
Шенгенського простору

* Ватикан, Монако, Сан-Марино – країни, що мають відкриті кордони з країнами Шенгенського простору. На кордонах Андорри зі сторони 
Франції та Іспанії може здійснюватися вибірковий прикордонний контроль.

Рекомендовані суми коштів, необхідні для перетину кордону країн шенгенського 
простору, встановлені національними органами

Країна Мінімальна сума в день, на одну 
особу Примітки

Австрія Індивідуально

Андорра В’їзд до князівства – через 
територію Франції або Іспанії

Біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), 
який буде дійсним як мінімум протягом 3 місяців після запланованого повернення в Україну.
Підтвердження фінансової спроможності – як на час запланованого перебування, 
так і на зворотній шлях.

Підтвердження мети поїздки.

Бронювання готелю, житла або листи-запрошення від осіб, які прийматимуть Вас у себе.

Квитки для подальших подорожей та зворотній квиток.

Страховка «Зелена карта», у разі подорожі на власному автомобілі.

Медична страховка.
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Країна Мінімальна сума в день, на одну 
особу Примітки

Бельгія

45 євро – іноземці, які 
зупинились у приватних осіб
95 євро – іноземці, які 
зупинились у готелі

Болгарія
50 євро
500 євро – мінімальна сума на 
перебування

Греція

50 євро
25 євро – на неповнолітніх
300 євро – на перебування 
терміном до 5 днів

Данія 47 євро

Естонія 86 євро

Ісландія
Близько 35,7 євро
Близько 179 євро – мінімальна 
сума на перебування

Іспанія
71 євро
637 євро – мінімальна сума на 
перебування

Італія (включаючи державу-місто 
Ватикан та країну Сан-Марино) 269,60 євро Фіксована сума на період від 1 до 

5 днів

Кіпр Індивідуально

Латвія 14 євро

Литва

167 євро – іноземці, які подають 
документи на отримання
Посвідки на постійне проживання
82 євро – на неповнолітніх
40 євро – на перебування 
терміном до 5 днів

Ліхтенштейн

Близько 91 євро
Близько 27 євро – для студентів 
(Які володіють діючою 
студентською ID-карткою)

Люксембург Індивідуально

Мальта 48 євро

Нідерланди 34 євро

Німеччина 45 євро

Норвегія
Індивідуально
Близько 54 євро

Польща

71 євро – перебування терміном 
до 3 днів
27 євро – перебування терміном 
понад 3 дні
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Країна Мінімальна сума в день, на одну 
особу Примітки

Португалія
75 євро (при кожному в’їзді до 
країни), а також 40 євро – на 
кожен день, проведений у країні

Румунія

50 євро, але не менше ніж 500 
євро за весь період перебування
30 євро для громадян третіх 
країн, для яких застосовується 
процедура запрошень 

Словаччина 56 євро

Словенія
70 євро
35 євро – для неповнолітніх, 
подорожуючих із батьками

Угорщина Близько 3,2 євро

Фінляндія
Індивідуально
30 євро

Додатково до коштів чи квитків, 
необхідних для повернення 
чи виїзд та житла протягом 
перебування 

Франція (включаючи Князівство 
Монако)

65 євро
32,50 євро – особи, які мають 
підтвердження наявності житла
120 євро – особи, які не мають 
підтвердження наявності житла

У випадку бронювання готелю 
з частковим перебуванням, 
необхідна сума 65 євро на період 
резервації та 120 євро на решту 
перебування

Хорватія

100 євро
50 євро – іноземці, які мають 
дійсний, засвідчений гарантійний 
лист від фізичної або юридичної 
особи Республіки Хорватія, 
підтвердження передплаченої 
подорожі або аналогічний 
документ

Чехія

Близько 40 євро – на період до 30 
днів
Близько 1200 євро – мінімальна 
сума на перший місяць
4000 євро – тільки для бізнес-
подорожей, довших за 90 днів

Швейцарія
91 євро
27 євро – для студентів

Швеція 47 євро

Відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу, такі кошти мають оцінюватися в залежності від кількості днів, мети перебування 
та середніх цін у зазначеній країні на харчування і проживання, помножених на кількість днів перебування. Необхідно бути у 
змозі підтвердити наявність достатніх коштів на час запланованого перебування та для повернення додому або для транзиту до 
третьої країни.
Для підтвердження фінансової спроможності можна пред’явити готівку, дорожні чеки та кредитні картки міжнародних платіжних 
систем. Декларації про спонсорство й гарантійні листи/запрошення від осіб, у яких планується зупинятися, також можуть слугувати 
доказом фінансової спроможності. Баланс картки може бути перевірений у банкоматі, якщо такий є в зоні прикордонного контролю, 
або ж за допомогою інтернет-банкінгу, телефонного дзвінка у банк чи іншими засобами, доступними у пункті перетину кордону. 
Запрошення від осіб, у яких планується зупинятися, можуть перевірити на кордоні, зв’язавшись із ними безпосередньо або через 
компетентні органи.


