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Порядок оформлення запрошення іноземцям та особам без
громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну
Запрошення іноземця та особи без громадянства від фізичної особи – це
нотаріально посвідчена заява, яка є підставою для оформлення в дипломатичному
представництві або консульській установі України за кордоном короткострокової візи типу
С для в’їзду в Україну.
Короткострокова віза передбачає, що іноземці та особи без громадянства з країн, з
якими відповідно до міжнародних договорів чи законодавства України встановлено візовий
порядок в’їзду в Україну, перебуватимуть в Україні протягом строку, не перевищуватиме
90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.
Хто може звернутися
За оформленням запрошення може звернутися приймаюча сторона - зареєстровані
в установленому порядку українські підприємства, установи та організації, представництва
(філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних
організацій (далі - юридичні особи), а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та
особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території
України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою або на інших законних підставах та
запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства (далі - фізичні особи).
Куди звернутися
16 квітня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 01
березня 2017 року № 118 "Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію". Відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 7 Правил
оформлення віз підставою для оформлення короткострокової візи є, зокрема, запрошення
зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, або
нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи.
Отже, з 16 квітня 2017 року оформлене Державної міграційної служби України
запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну
не є підставою для оформлення короткострокової візи для в’їзду в Україну.
Таким чином, фізичній особі для оформлення такого запрошення необхідно
звернутися до нотаріуса.
В свою чергу, юридичній особі для оформлення такого запрошення необхідно
звернутися до територіального органу чи підрозділу Державної міграційної служби України
за місцем своєї реєстрації.
Перелік необхідних документів
Для оформлення запрошення фізична особа подає до нотаріуса такі документи:
1. паспортний документ, якщо приймаючою стороною є громадянин України (після
пред'явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними (1, 2
сторінки та сторінка з адресою реєстрації, або ID-картки та витягу Єдиного
державного демографічного реєстру);

2. посвідку на постійне чи тимчасове проживання, якщо приймаючою стороною є
іноземець чи особа без громадянства (після пред'явлення повертається) та копію її
сторінок з особистими даними;
3. копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу
без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом
українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;
4. інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення
фізичної особи для виконання свого зобов’язання взяти на себе можливі витрати,
пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи.
Для оформлення запрошення юридична особа подає до територіального органу чи
підрозділу Державної міграційної служби України за місцем своєї реєстрації такі
документи:
1. клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без
громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну;
2. копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
3. копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення) про
призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та
особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;
4. паспортний документ (після пред'явлення повертається) та копію його сторінок з
особистими даними керівника юридичної особи чи уповноваженої особи;
5. копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу
без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом
українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;
6. інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення
юридичної особи для виконання свого зобов’язання взяти на себе можливі витрати,
пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи.
Вартість послуги
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року №
795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства
внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати
за їх надання" вартість запрошення юридичним особам для отримання візових документів
на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства 169 грн. 70 коп.
В свою чергу, контактні дані приватних нотаріусів, які нотаріально посвідчують
запрошення фізичним особам для отримання візових документів на в'їзд в Україну
іноземцям та особам без громадянства, а також вартість відповідних послуг можна знайти,
зокрема, в інтернеті.
Підстави для відмови
Підставою для відмови є відсутність одного з документів, необхідних для
оформлення запрошення.
У разі відмови в оформленні запрошення територіальний орган чи підрозділ
Державної міграційної служби України, який прийняв таке рішення, протягом п'яти
робочих днів направляє приймаючій стороні письмове повідомлення із зазначенням підстав
відмови.
Строк дії запрошення
Запрошення, як правило, видається строком дії на шість місяців або інший строк
від дати його оформлення (протягом цього строку іноземець чи особа без громадянства
може звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України за
оформленням короткострокової візи).
Корисні посилання

Державна міграційна служба України
• Портал державних послуг
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056,
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.
Знайти найближчий місцевий Центр або Бюро правової допомоги можна
за посиланням.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна
знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.
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