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  Безвізовий режим 
для українців включає 
загалом 30 країн Євро-
пи, з яких 26 є членами 
Євросоюзу та ще 4, які не є 
членами спільноти, проте 
входять до Шенгенської 
зони. 

 
  Ще одне істотне за-

уваження: біометричний 
закордонний паспорт, з 
яким громадянин України 
планує в’їжджати до ЄС, 
повинен бути дійсний не 
менш як 3 місяці після за-
планованого повернення 
додому. 

  Робочі візи оформ-
люються окремо країнами, 
де українські громадяни 
планують отримати офі-
ційне працевлаштування. 
Такі урядові програми 
наразі уже працюють у 
Польщі, Чехії та Угорщині. 
Але з часом перелік країн, 
що надають офіційну 
роботу українцям, буде 
розширюватися. 

  А ВИ ЗНАЄТЕ?

Важливо пам’ятати, що для в’їзду до 
ЄС треба мати біометричний пас-
порт, бронювання житла чи запро-
шення від друзів або знайомих, на-
явність певної суми грошей, а також 
підтвердження, що ви повернетеся 
додому. 

ЗЕКОНОМИТИ 
НА ДОРОЗІ 

Найшвидший спосіб дістатися до ЄС, 
звичайно, літаком. В Україні вже давно 
працює перевізник-лоукостер Wizzair, а з 
осені рейси розпочне найбільша компанія 
дешевих перельотів Європи Ryanair. Один 
із головних принципів їхньої роботи – чим 
раніше забронюєш квиток, тим він буде 
дешевшим. Хоча дуже часто вони про-
дають акційні квитки майже перед самим 
польотом. 

На більш популярні маршрути квитки 
у Wizzair дорожчі, а от у міста Східної 
Європи – Братиславу, Будапешт чи Кра-
ків, часто можна злітати за 20-25 євро в 
один бік. А з Братислави, до прикладу, 
можна за годину доїхати до Відня лише 
за п’ять євро. 

Окрім того, на багато рейсів авіакомпанії 
часто проводять акції та розпродажі, як от 
нещодавно Wizzair – на всі рейси з України. 
Щоправда, для цього доведеться доплатити 
близько 300 гривень – коли купуватимете 
перші квитки. 

Ще одна можливість – вилетіти на де-
шевому лоукостері в аеропорт-хаб, як-от 
наприклад Вільнюс, Братиславу, Катовіце 
чи Будапешт. І заздалегідь підібрати пере-
садку у місто, куди з України ще дешеві 
перельоти не виконують. 

Нещодавно дешевий тариф на рейси за-
пустила й українська компанія МАУ. Якщо 
бронювати за півроку, то також можна зна-
йти досить вигідні пропозиції. Щоправда, 
також без багажу. 

Для тих, хто нормально переносить майже 
добу у дорозі, можна скористатися авто-
бусами. Останнім часом в Україну зайшли 
досить комфортабельні компанії на зразок 
Polskibus чи Ecolines.net. У них також часто 
є вигідні пропозиції. 

ДЕ ЖИТИ 
На рівні з транспортом та дорогою, у ЄС 

можна зекономити на проживанні, яке часто 
обходиться дорожче за переліт в обидва 
боки. Але і тут є багато нюансів. 

Найперше – бронювати заздалегідь. Для 
цього найчастіше використовують кілька 
сервісів. Найпопулярніший з них – Booking.
com. Там одна з найбільших баз готелів, 
зручний інтерфейс та можливість вибір-
кового пошуку за вашими вподобаннями. 
Також можна знайти дешеві хостели від 7-10 
євро з людини за добу, кімнати в готелях 
та окремі апартаменти. 

Перевага цього сервісу – крім надійнос-
ті – полягає у тому, що можна відмовитися 
від заброньованого житла майже в останній 

момент і без штрафу. Плату заздалегідь не 
стягують. Натомість в іншому популярному 
сервісі Airbnb.com скасована бронь може 
коштувати вам 15-50% вартості. Платити 
треба одразу під час бронювання. 

ЩО ЇСТИ 
І КУДИ ПІТИ 

Найдешевший спосіб харчуватися під 
час подорожей до країн ЄС – купувати про-
дукти та готувати самим. У багатьох країнах 
ЄС, особливо півдня та сходу, продукти у 
магазинах дешеві навіть у порівнянні з 
Україною. 

А в країнах, як-от Іспанії чи Італії, ціни 
на якісні сири та вина іноді суттєво нижчі за 
українські. До прикладу, пляшка хорошого 
вина коштує від 2-3 євро. 

Звичайно, якщо ви винайняли кімнату 
в готелі, то готувати буде складно. Проте 
у хостелах зазвичай є спільна кухня, де 
можна приготувати власну страву. На це 
варто звертати увагу під час бронювання. 

Якщо ж ви забронювали квартиру на 
Airbnb, то кухня буде у більшості випадків. 
Недорого можна поїсти і в кафе та ресторан-
чиках, головне знати, як їх знайти. Є багато 
сервісів, які дозволять легко визначити 
оптимальний за ціною заклад: Tripadvisor, 
likealocalguide або ж путівник у тому ж 
booking.com. Просто потрібно поставити 
позначку «шукати дешеві варіанти», і з 
звичай поради потрапляють у ціль. 

«Безвіз» «Безвіз» 
відкриває відкриває 
Європу Європу 
�  11 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ ПОЧАВ ДІЯТИ БЕЗВІЗОВИЙ 
РЕЖИМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І УКРАЇНИ 

Що потрібно 
для подорожі в ЄС? 
Є кілька ключових моментів, які варто пам’ятати. 

 Безвіз розповсюджується лише на короткострокові поїздки. Він 
надає право на перебування в ЄС упродовж 90 днів у проміжку 180 
днів. Простіше кажучи, українці мають право перебувати в країнах 
ЄС кожні півроку до 90 днів. 
 Безвіз не надає права на роботу, навчання і т.п. у країнах ЄС. Мова 
йде лише про ділові чи туристичні поїздки. Або, наприклад, поїздки 
з релігійною метою чи для відвідування родичів. 
 Для безвізової поїздки потрібно оформити біометричний паспорт. 
Старий паспорт можна залишити. Якщо в ньому є мультивіза – нею 
можна користуватися. 

І взагалі можна не робити біометрику, а їздити зі старим закор-
донним паспортом, звертаючись, як і раніше, в посольства за візами. 
Так роблять, наприклад, деякі громадяни Молдови, бо мають право 
на безкоштовне оформлення «шенгенки». 
 Дія безвізу розповсюджується на країни, які підписали Шенгенську 
угоду. Це 22 з 28 країн-членів ЄС. Але безвізовий режим не діятиме у 
Великій Британії та Ірландії (обидві не підписали Шенгенську угоду). 

Також матимемо право їздити до країн, що не є членами ЄС, але до 
угоди долучились. Це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. 
Також безвізовий режим розповсюджується на країни ЄС, які не вхо-
дять у Шенгенську зону, але зобов’язалися підтримувати Шенгенське 
законодавство. Це Румунія, Болгарія, Хорватія. 

Скоріш за все, так само буде й з Кіпром, але можливі нюанси через 
безпекову ситуацію та кризу з біженцями. 

Є чіткі вимоги, прописані 
в «Шенгенському прикордонному кодексі» 

Якщо коротко, то з собою потрібно мати лише ті документи, які до-
ведуть прикордоннику, що ви говорите правду про мету своєї поїзд-
ки. Наприклад, заявляєте, що їдете туристом, а насправді збираєтесь 
працювати.

 Загалом попросити можуть документи, які і так повинні бути з со-
бою. Це бронь готелю або запрошення, якщо збираєтесь жити в друзів 
чи родичів. Запрошення може бути у довільній формі, а не такій, як 
її досі вимагали в консульствах. Або ж це може бути запрошення для 
участі у конференції, виставці, лист від ділових партнерів тощо. 

 Можуть попросити зворотній квиток, хоча для подорожуючих на 
авто ця вимога не діє. Зате можуть попросити «автоцивілку» (так звана 
зелена карта) – поліс страхування цивільної відповідальності власника 
автомобільного транспорту. Але цей поліс потрібен кожному водієві 
в Євросоюзі, так само, як права. Також зворотній квиток не вимагати-
муть у тих, хто їде у справах бізнесу. 

 Ще прикордонник може попросити підтвердити платоспромож-
ність. Але це не означає, що потрібно везти з собою банківські ви-
писки, довідку з роботи тощо. Достатньо продемонструвати платіжну 
електронну картку і, якщо попросять, баланс – у вигляді роздруковано-
го з банкомату чеку чи дзвінка на гарячу лінію банку. 

 Зазначимо, що всі ці речі інколи просять і у тих, хто подорожує з 
шенгенською візою. Прикордонник може спитати про мету поїздки, 
зворотній квиток, місце, де плануєте проживати. 

 Але, що важливо, жодних посвідок про рух коштів на рахунку, до-
відок із місця роботи, виписок з податкової не потрібно. 

Їдемо за кордон
�  БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ЄС СКАСОВУЄ ВИТРАТИ 
НА ШЕНГЕНСЬКУ ВІЗУ, АЛЕ ЯК ЗЕКОНОМИТИ 
ЩЕ Й НА САМІЙ ПОЇЗДЦІ?

Ще одна можливість – виле-
тіти на дешевому лоукостері 
в аеропорт-хаб, як-от напри-
клад Вільнюс, Братиславу, 
Катовіце чи Будапешт. 
І заздалегідь підібрати 
пересадку у місто, куди 
з України ще дешеві 

перельоти не виконують 

ДО РЕЧІ

Якби референдум щодо вступу до ЄС проходив зараз, навіть без 
врахування тимчасово окупованих територій, подані голоси розпо-
ділилися б наступним чином: за приєднання до ЄС – 64% голосів, 
проти – 36 %.Отримання Україною безвізового режиму з ЄС, попри 
істерику кремлівських медіа, вже стало потужним чинником потре-
би до Батьківщини в окупованому Криму та так званих «народних 
республіках» Донбасу. 

Попит серед кримчан на оформлення біопаспортів підскочив на 
понад 60%, і зрозуміло, що в основному до Європи прагнуть їхати не 
«кримнашисти». 


