
Інформаційна довідка щодо оформлення віз для учасників, уболівальників і 

організаторів Євро-2012 

 

У зв’язку з проведенням в Польщі і Україні, в період 8 червня – 1 липня 2012 р., фінальної 

частини Чемпіонату УЄФА з футболу, консульські установи Республіки Польща, розташовані в 

Україні, запроваджують практику спрощень і пріоритетних засад у поданні візових заяв 

для отримання віз учасниками, уболівальниками і організаторами турніру Євро-2012. 

 

У зв’язку з передбачуваним збільшенням кількості осіб, які звертатимуться за візою, 

консульські установи Республіки Польща заохочують, аби для безперешкодної участі в турнірі 

громадяни якомога раніше подавали візові документи для отримання візи. 

 

Візові заявки, що пов'язані з Євро-2012 приймаються з 8 березня 2012 року в 

Пунктах прийому візових заяв, у Консульському відділі Посольства Польщі у Києві та в 

усіх Генеральних Консульствах Республіки Польща в Україні (у Харкові, Львові, Луцьку, 

Одесі, Севастополі і Вінниці). 

 

Подання документів в Пунктах прийому візових заяв 

 

З метою підвищення рівня обслуговування громадян, введено можливість подання 

документів на отримання візи якнайближче до місця проживання та без необхідності 

особистого візиту до консульства. Такі Пункти прийому візових заяв розташовані за адресами 

(станом на 02.04.2012): 

 у Дніпропетровську: вул. Катеринославська, 2, ТЦ "Босфор", V поверх, офіс 525; 

 у Донецьку: вул. Артема, 51А, ТЦ "Green Plaza", VII поверх, офіс 707; 

 у Івано-Франківську: вул. Короля Данила, 37; 

 у Львові: вул. Садова, 2А; 

 у Тернополі: вул. Танцорова, 14; 

 у Харкові: Червоношкільна набережна, 18-А; 

 у Житомирі: площа Згоди, 6/9; 

 у Києві: вул. Фрунзе, 60. 

 

Крім того, передбачається відкриття нових пунктів прийому документів в інших обласних 

центрах України, про що польська сторона відразу інформуватиме зацікавлених осіб. 

 



Для зручності осіб, які звертаються до Пунктів прийому візових заяв, будуть створені 

спеціальні віконця для обслуговування уболівальників Євро-2012. Документи цих осіб 

будуть прийматися на підставі заповненої вручну візової анкети, без необхідності електронної 

реєстрації візової заявки в системі е-konsulat, якщо на це дозволятимуть строки. 

 

Організовані групи уболівальників будуть обслуговуватися у першочерговому порядку, 

що передбачає використання окремих віконець для обслуговування та звільнення заявників від 

обов'язку особистого подання документів. 

 

З метою одержання додаткової інформації необхідно напряму зв’язуватися з Пунктами 

прийому візових заяв (саll-центр: +38 044 594 5496, +38 032 235 1776, +38 050 117 9053, е-mail: 

info@polandvisa-ukraine.com, feedback@ polandvisa-ukraine.com). 

 

Подання документів в польських консульських установах, розташованих в Україні 

 

Для зручного і професійного обслуговування осіб, які звертаються за візами, передбачено 

процедуру реєстрації і заповнення візової анкети в електронній системі е-konsulat (http://www.e-

konsulat.gov.pl). Інформуємо, що окремі категорії громадян України, які їдуть до Польщі на 

матчі фінальної частини Чемпіонату з футболу (напр. члени офіційних делегацій, футболісти, 

судді, лікарі, організатори), будуть позачергово обслуговуватися в консульствах. Вказаним 

особам будуть, як правило, видаватися довгострокові візи з можливістю багаторазового 

перетину кордону. 

Додаткову інформацію щодо порядку і процедури подання візових документів розміщено 

на інтернет-сторінці Консульського відділу Посольства Польщі в Україні 

(http://kijowkg.polemb.net) та решти польських консульських установ в Україні. 

 

Документи, які необхідні для отримання шенгенських віз учасниками, уболівальниками і 

організаторами Євро-2012: 

 

 Бланк візової заяви з приклеєною фотографією, заповнений латинськими 

літерами (польською, англійською мовами або транслітерування української мови); 

 Закордонний паспорт і копія його першої сторінки (дійсний ще мінімум 

впродовж 3 місяців після закінчення терміну дії візи, із щонайменше з 2 чистими 

сторінками); 

 Внутрішній паспорт (оригінал і копія); 



 Медичний страховий поліс із покриттям на суму мінімум 30.000 €, дійсний в 

усіх державах Європейського Союзу (оригінал і копія); 

 Документ, який підтверджує мету поїздки: 

А) Для учасників Євро-2012 (футболісти, судді, лікарі, діячі УЄФА і FIFА): 

– оригінал листа УЄФА або Федерації футболу України; 

Б) Для уболівальників Євро-2012: 

– дійсний квиток або підтвердження на право отримання квитка після входу на стадіон; 

– для осіб, які не мають квитків або підтвердження на право отримання квитка - 

підтвердження бронювання і часткової оплати місця ночівлі (оригінал, сканована копія або 

роздрукований лист, надісланий електронною поштою, факс). Довідка про бронювання 

проживання повинна містити такі дані: період проживання, прізвища та імена  осіб,  яких  це 

стосується,  адреса  і телефон  готелю,  інформація  про  розмір здійсненої передплати). 

Г)  Виїзди, організовані туристичними фірмами: 

 – ваучер  або лист від польської туристичної фірми,  що  підтверджує  бронювання 

проживання та містить такі дані: термін проживання, прізвища та імена осіб, яких це 

стосується, адреса і  телефон готелю, інформація про розмір здійсненої  оплати. Бронювання 

готельних місць повинно бути частково або повністю оплачене (оригінал, сканована копія з 

листом, надісланим електронною поштою листа або факс). 

Консульський збір для громадяни України за розгляд візових документів у 

Консульському відділі Посольства Польщі в Україні становить 35 EUR. Окремим категоріям 

громадян України,  напр. членам офіційних делегацій, футболістам, суддям, лікарям, 

організаторам візи будуть видаватися безкоштовно. 

 

Час розгляду візових заяв 

 

Польські консульські служби в Україні докладатимуть усіх зусиль, щоб забезпечити 

своєчасний розгляд візових документів. У зв'язку з цим польська сторона заохочує якомога 

раніше оформляти документи для одержання візи. 

 

Візи для неповнолітніх осіб 

 

Якщо заявником на візу є неповнолітня особа, яка подорожує самостійно або з одним із 

батьків, у цьому разі вимагається представлення згоди на подорож від батьків або опікуна. 

Бланк візової заяви такої особи підписує один із батьків або законний опікун (з метою 

отримання візи для неповнолітньої особи, яка вписана у паспорт одного з батьків або законного 



опікуна, заповнюється окрема візова заява і отримується окрема віза, яка вклеюється до 

паспорта одного з батьків або законного опікуна). 

 

Візи для громадян інших держав: 

 

З метою отримання візи громадянами інших держав, ніж Україна, з якими також діє 

візовий режим, необхідно додатково надати: 

– українську візу, що дає право на  повернення на територію України,  посвідку на право 

постійного проживання або інше посвідчення про прописку, термін дії яких продовжується і 

після планованого повернення в Україну (оригінал та копія); 

– документи, які підтверджують наявність фінансових засобів; 

– оригінал довідки з місця роботи (для студентів - з місця навчання). 

 

Додаткова інформація 

 

Запроваджена практика спрощень і пріоритетів у поданні документів не стосується права 

консульської установи відмовити у видачі візи особам, які фігурують в Інформаційній Системі 

Шенген (SIS) або у списках осіб, в'їзд яких на територію Польщі є небажаним. Одночасно, 

громадяни, щодо яких в Україні введено судову заборону на їх перебування на стадіоні, не 

матимуть також права входу на стадіони Євро-2012 в Польщі. 

 

Польські консульські установи в Україні нагадують про те, що польська сторона не несе 

відповільності за діяльність фірм-посередників і осіб, які пропонують громадянам України 

послуги з оформлення віз для уболівальників і гостей-Євро 2012. 


