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Flash Report

Державна прикордонна служба з посиланням на 
розпорядження Кабінету Міністрів України оголосила про 
впровадження 90-денного ліміту протягом кожного 
180-денного періоду для перебування в Україні громадян 
Російської Федерації*.

На підставі Порядку**, починаючи з 7 квітня 2014 року, 
громадянам Російської Федерації буде дозволено перебувати 
на території України впродовж терміну, що не повинен 
перевищувати 90 днів протягом 180-денного періоду з дати 
першого в'їзду. Раніше це правило застосовувалося лише до 
громадян ЄС та низки інших країн, за винятком росіян.

У разі порушення термінів перебування на території України, 
Державна прикордонна служба має право заборонити в'їзд в 
Україну та вжити адміністративні санкції.

Станом на сьогодні ані Державна прикордонна служба 
України, ані Кабінет Міністрів не готові офіційно 
коментувати зазначене рішення. Жодної офіційної 
інформації з цього приводу немає і на веб-сайті Міністерства 
закордонних справ України.

* Відповідна інформація була опублікована сьогодні на офіційному 
сайті Державної прикордонної служби України (http://dpsu.gov.ua/)

** підпункту 2 пункту 2 Порядку продовження терміну перебування 
та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства на території України, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 150 від 15 
лютого 2012 р.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.

Громадянам Російської Федерації 
обмежили термін перебування
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Імміграційні 
вимоги для 
громадян  РФ
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