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КОНСУЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ 

 
ПОСОЛЬСТВО ІСПАНІЇ 

КИЇВ  

СТУДЕНТСЬКА ВІЗА 

(Строк перебування довше 90 днів) 

Обов’язково потрібно ЗАПИСАТИСЯ ДЛЯ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА наступному САЙТІ: 
 

https://app.bookitit.com/uk/hosteds/widgetdefault/2b9db2e30b87ad0dcb773083f74d626b4 
 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ПО ВІЗУ: 

Потрібно подавати візову анкету особисто, разом з копіями всіх  нижче вказаних документів, та їх 
оригіналами для звірення.  

ВСІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ПЕРЕКЛАДАТИ ВИКЛЮЧНО НА ІСПАНСЬКУ МОВУ (КРІМ ПАСПОРТУ). 

1. ПАСПОРТ (ПРОЇЗДНИЙ ДОКУМЕНТ) 

Паспорт, мінімальний термін дії якого дорівнює строку, на який робиться запит на отримання візи, з 
як мінімум двома чистими сторінками. 

Якщо аплікант не є громадянином України, він має надати також дозвіл на проживання в Україні. 

2 ФОТОГРАФІЇ  

Кольорове фото паспортного формату. 

3. БЛАНК ВІЗОВОЇ АНКЕТИ (descarga solicitud)  

Потрібно заповнити латинськими літерами всі пункти анкети, заявник має поставити в ній свій 
підпис. 

4. ДОКУМЕНТИ НА ПОЯСНЕННЯ МЕТИ ПЕРЕБУВАННЯ 

- Навчання: Лист про зарахування до навчального закладу, акредитованого в Іспанії, з метою 
отримання офіційного диплому. В листі мають міститися дати початку та закінчення навчального 
курсу, курс має бути денним (20 годин в аудиторії). 

- Дослідження чи аспірантура: Лист про зарахування до офіційного акредитованого в Іспанії 
учбового центру.  У разі проведення досліджень даний центр має бути університетом чи іншим 
державним чи приватним закладом у галузі досліджень та розвитку.  

- Невиробнича практика: Угода, підписана з офіційним органом чи державною або приватною 
установою або офіційно визнаним центром професійної підготовки. Дана практика має бути 
неоплачуваною.  

- Волонтерська діяльність: Угода, підписана з установою, відповідальною за програму, в якій 
мають бути вказані заходи, які будуть проводитися, та умови для їх реалізації, розклад, а також 
фінанси, наявні для покриття витрат на транспорт, утримання та проживання заявника під час його 
перебування.   

- Примітка: У випадку навчання для здобуття медичної освіти, заявники мають довести, що їм 
надали місце роботи згідно з положеннями Королівського Декрету 1146/2006 від 6 жовтня, якими 
визначаються особливі виробничі стосунки та отримання дозволу на проживання для отримання 
професійної освіти спеціалістами медичної галузі.  

5. ДОКУМЕНТІ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ. 

Впродовж 2019 року сума, необхідна для покриття витрат, становить 537,84 € на кожен місяць 
перебування. 

https://app.bookitit.com/uk/hosteds/widgetdefault/2b9db2e30b87ad0dcb773083f74d626b4
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/KIEV/es/Embajada/ServiciosConsulares/Servicios%20consulares%20en%20Kiev/VISADOS/Documents/Solicitud%20de%20visado%20nacional%20-%20biling%c3%bce_esp_ukr.pdf
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Наявність коштів можна підтвердити, надавши один із наступних документів: 

- Виписку з банківського рахунку за останні три місяці. 

- Документи, які підтверджують отримання постійних прибутків, які будуть продовжувати 
надходити заявникові під час його перебування в Іспанії.  

- Документ про отримання стипендії. 

Також потрібно надати документ про те, що вартість навчання була сплачена заявником чи 
покривається організацією, де він буде вчитися чи проводити діяльність.  

Якщо витрати заявника сплачують батьки, потрібно надати засвідчену апостилем нотаріальну 
заяву, підписану ними, якою вони зобов’язуються сплачувати витрати, копію виписки з банківського 
рахунку батьків за останні два місяці, копії їх паспортів та свідоцтво про народження заявника. 

6. ПОЛІС МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

Заявник має надати поліс медичного страхування здоров’я, дійсний протягом року, виданий 
страховою компанією, яка має право надавати послуги в Іспанії. Достатньо надати лист від 
страхової компанії,в якому зазначатиметься, що всі витрати заявника покриваються на 100% без 
франшиз та додаткових оплат. Поліси страхування подорожуючих за кордон не приймаються. 

7. ЖИТЛО 

Бронювання житла або лист від навчального закладу, в якому вказуються дані щодо місця, де буде 
проживати студент. Якщо студент проживатиме в приватній оселі, він має надати лист від 
власників житла, в якому вони надають згоду на його проживання у них.  

Якщо бажаний строк перебування перевищує шість місяців, також потрібно надати:  

8. МЕДИЧНА ДОВІДКА 

Медична довідка, форма якої визначена чинним українським законодавством, дата видачі якої не 
перевищує трьох місяців, засвідчена апостилем, перекладена на іспанську мову, в якій має бути 
зазначено наступне:  

“… довідка засвідчує, що пан/пані не має тяжких захворювань, небезпечних для суспільства, 
відповідно до вимог міжнародних медично-санітарних правил за 2005 рік“ 

9. ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ (Тільки для заявників старше 14 років) 

Довідка/и про несудимість, видана/и країною/нами, де заявник проживав останні п’ять років, 
засвідчена/і апостилем, перекладена/і на іспанську мову.  

ЯКЩО ЗАЯВНИК Є НЕПОВНОЛІТНІМ: 

Обов’язково потрібно надати нотаріальну згоду батьків або офіційних опікунів на виїзд дитини, 
засвідчену апостилем та перекладену на іспанську мову, в якій має бути вказаний навчальний заклад, 
період перебування, адреса проживання дитини та особисті дані особи, відповідальної за дитину під 
час її перебування в Іспанії. Якщо особа, відповідальна за дитину в Іспанії, є представником 
навчального закладу, потрібно вказати її посаду. Якщо це родич дитини, потрібно надати документи, які 
підтверджують родинний зв'язок. Якщо особа, відповідальна за дитину в Іспанії, не є ні представником 
навчального закладу, ні родичем дитини, вона має надати згоду на її перевірку в реєстрі злочинів, що 
мають сексуальне підґрунтя.  

РОДИЧІ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА УТРИМАННІ 

Мають подавати документи на отримання візи особисто, разом зі студентом, якого вони бажають 
супроводжувати, або пізніше. Документи, потрібні для оформлення віз для них, є тими самими, що й 
для студента. Також вони мають підтвердити документально наступне: 

1) Що студент, якого вони збираються супроводжувати, має достатні фінансові кошти (IPREM 
2019) для всіх членів родини, які будуть перебувати в Іспанії. 
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2) Родинний зв´язок: свідоцтво про шлюб/народження, засвідчене апостилем та перекладене на 
іспанську мову. 
 
Якщо родичі подаватимуть документи для отримання візи після того, як візу отримав студент, 
якого вони збираються супроводжувати, вони мають підтвердити також, що дозвіл на 
перебування з метою навчання студента є дійсним. 
 

Вартість консульського збору становить 1558 гривень. Оплата здійснюється ВИКЛЮЧНО готівкою. 

Під час розгляду поданих для оформлення візи документів, з метою виконання усіх умов для 
отримання візи, Посольство має право вимагати від заявника надання додаткових документів.  

В певних випадках заявника можуть також викликати до Посольства на особисту співбесіду. 

Радимо не робити чітких планів та не здійснювати оплат, пов’язаних з датами подорожі до Іспанії, до 
отримання повідомлення про надання візи. 

СТРОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ НА ОТРИМАННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ВІЗИ В 
СЕРЕДНЬОМУ СТАНОВИТЬ 3 ТИЖНІ. 

ПРИМІТКА: Не потрібно засвідчувати переклади документів.  

Дана інформація не є обов’язковою до виконання та не порушує чи заміщує зміст діючої нормативи, 
яка застосовується у будь-якому випадку.  


