Стаття 9. Закону України Про Правовий статус іноземців та осіб без
громадянства.
В'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства та строки їх перебування в
Україні
1. Іноземці та особи без громадянства в'їжджають в Україну за наявності
визначеного цим Законом чи міжнародним договором України паспортного
документа та одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не
передбачено законодавством чи міжнародними договорами України. Це
правило не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які
перетинають державний кордон України з метою визнання їх біженцями або
особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту чи отримання
притулку.
2. Іноземці та особи без громадянства під час проходження прикордонного
контролю у пунктах пропуску через державний кордон зобов'язані подати свої
біометричні дані для їх фіксації.
3. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні
встановлюється візою, законодавством України чи міжнародним договором
України.
Стаття 10. Оформлення візи
1. Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи та перелік
документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
2. Рішення щодо оформлення візи приймається в установленому порядку
дипломатичним представництвом або консульською установою України,
Міністерством закордонних справ України або представництвом Міністерства
закордонних справ України на території України.
Стаття 11. Підстави для відмови в наданні візи
1. Іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в наданні візи у
разі:
загрози національній безпеці держави або охороні громадського порядку,
забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян
України та інших осіб, які проживають на території України;
перебування у базі даних осіб, яким згідно із законодавством України не
дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;
подання недійсного паспортного документа або паспортного документа, що
належить іншій особі;
подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;
відсутності дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його
оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове
клопотання;
відсутності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого
перебування і для повернення до країни походження або транзиту до третьої
країни чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний
спосіб на території України;
відсутності доказів, що підтверджують мету запланованого перебування;

відсутності документів, що дають можливість встановити намір заявника
залишити територію України до закінчення дії візи;
звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення
візи.
2. Рішення про відмову в наданні візи приймається уповноваженими органами,
які прийняли рішення про її надання та оформлення.

