ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567
11. Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи,
що позначаються літерним та цифровим кодом (літерами
латинського алфавіту - в машинозчитуваній зоні):
<…>

11. Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи,
що позначаються літерним та цифровим кодом (літерами
латинського алфавіту - в машинозчитуваній зоні):
<…>

3) довгострокова віза (позначається літерою Д, у
машинозчитуваній зоні - VD). Видається іноземцям та
особам без громадянства для в'їзду в Україну з метою
оформлення документів, що дають право на перебування або
проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

3) довгострокова віза (позначається літерою Д, у
машинозчитуваній зоні - VD). Видається іноземцям та
особам без громадянства для в'їзду в Україну з метою
оформлення документів, що дають право на перебування або
проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

<…>

<…>

Підставою для оформлення довгострокової візи є один з
таких документів:

Підставою для оформлення довгострокової візи є один з
таких документів:

<…>

<…>

звернення іноземного засобу масової інформації, що звернення іноземного засобу масової інформації;
погоджене з Держкомтелерадіо;
<…>
<…>

Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства на території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2012 р. № 150
6. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на 6. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на
території України продовжується у разі, коли вони прибули: території України продовжується у разі, коли вони прибули:
1) за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим
порядком в’їзду за наявності обґрунтованих підстав
(лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом
родини, оформлення спадщини, подання заяви про
отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства
України тощо) та за умови подання підтверджувальних
документів - на період існування таких підстав, але не більш
як 180 днів з дати останнього в’їзду в Україну. До
короткострокових віз прирівнюються візи типу С-2, С-3, Б,
Л, М, Н, Р, Г, К, Т, П-1, ОП і П-2, оформлені до 11 вересня
2011 р. (до закінчення строку їх дії);
<…>

1) за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим
порядком в’їзду за наявності обґрунтованих підстав
(лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом
родини, оформлення спадщини, подання заяви про
отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства
України, у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності
представником іноземного засобу масової інформації
тощо) та за умови подання підтверджувальних документів на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з
дати останнього в’їзду в Україну. До короткострокових віз
прирівнюються візи типу С-2, С-3, Б, Л, М, Н, Р, Г, К, Т, П-1,
ОП і П-2, оформлені до 11 вересня 2011 р. (до закінчення
строку їх дії);»
<…>

Міністр
„____”_______________ 2015 р.

Ю. СТЕЦЬ

