Категорії людей, які звільняються від сплати візового збору згідно угоди про полегшення процедури
видачі віз. Термін розгляду документів може займати від 4 до 10 календарних днів:
1. Близькі родичі: чоловіки та дружини, діти (в тому числі всиновлені), батьки (а також законні опікуни),
дідусі та бабусі українських громадян, які проживають у країнах Шенгенської Угоди на законних підставах.
2. Члени офіційних делегацій, які прийматимуть участь у зустрічах, консультаціях чи програмах обміну, а
також у подіях, що відбуватимуться у Норвегії за участі міжнародних урядових організацій.
3. Члени уряду, національного та регіонального парламентів, конституційних та вищих судів, якщо за цією
угодою вони вже не позбавлені необхідності отримувати шенгенську візу для відвідування Норвегії
(власники дипломатичних паспортів).
4. Учні, студенти, аспіранти та супроводжуючі їх викладачі, що їдуть з навчальною чи професійною метою.
5. Заявники з фізичними вадами та особи, що їх супроводжують, у разі необхідності.
6. Заявники, які планують подорожувати з гуманітарних причин, включаючи термінове медичне лікування,
та особи, що їх супроводжують. Особи, що збираються відвідати поховання близького родича або відвідати
серйозно хворого родича.
7. Учасники міжнародних спортивних змагань та особи, що їх супроводжують.
8. Особи, що беруть участь у наукових, культурних та артистичних заходах, включаючи університетські та
обмінні програми.
9. Учасники офіційних обмінних програм організовані містами-побратимами.
10. Журналісти.
11. Пенсіонери.
12. Водії, що здійснюють міжнародні вантажні та/ або пасажирські перевезення, до територій країн
Шенгенської Угоди на транспортних засобах, що зареєстровані в Україні.
13. Учасники поїздів, рефрижераторів та локомотивів в міжнародних поїздах, що подорожують до країн
Шенгенської Угоди.
14. Діти віком до 18 років та залежні особи до 21 року.
Винятки:
Якщо заявники, що підпадають під вищезазначені категорії 1, 5, 8-9, 12-14 потребують термінову візу
(необхідно подати документи не пізніше 3-х днів до запланованої дати подорожі) їм слід сплатити 35 Євро.

Наступні категорії заявників звільняються від оплати візового збору:
• Діти віком до 6 років;
• Школярі, студенти вищих навчальних закладів, студенти-дослідники та супроводжуючі їх вчителі, якщо
метою їхньої подорожі є навчання або тренінг;
• Дослідники, якщо метою їхньої подорожі є наукове дослідження;

• Близькі члени родини* (будь-ласка, дізнайтеся хто підпадає під категорію близьких родичів) громадян
Європи, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну або Швейцарії – у разі, якщо вони подорожуватимуть з цим
родичем або приєднаються до його подорожі. Заявнику слід надати докази, що доводять родинні зв’язки;
• Студенти, що отримали стипендію для навчання у Швеції від Sida або інших швецьких чи міжнародних
організацій.
• Представники неприбуткових організацій не старше 25 років, що беруть участь в семінарах,
конференціях, спортивних, культурних чи освітніх закладах, що організовані неприбутковими
організаціями.
*) Родичам громадян Швеції слід сплачувати візовий збір при подачі документів на отримання візи.

