Порядок подачі документів, необхідних для оформлення короткострокової візи з
багаторазовим в’їздом громадянам України
Порядок подачі заяв на отримання багаторазової короткострокової візи (перебування не більше 90 днів) для громадян
України.
Діячі культури та інтелектуальної праці, які отримали багаторазову візу для відвідування Японії з діловим візитом, вдруге
та для подальших візитів можуть використати візу з туристичною метою.
Короткострокова віза не дозволяє здійснення діяльності, пов'язаної з отриманням доходів або винагороди.
1. Запрошуюча сторона або гарант готують документи і відправляють їх заявникові (документи, відправлені в МЗС або
Посольство Японії в Києві, до розгляду не приймаються).
Прохання отримувати та відправляти документи заздалегідь, оскільки оформлення візи може тривати довгий час.
Рекомендується зробити копії документів на випадок виникнення питань під час розгляду заяви.
2. Заявник готує паспорт, візову анкету, фотографії та інші документи в залежності від мети поїздки.
3. Всі японські документи повинні бути подані в тримісячний термін. Документи, надані до Посольства для оформлення
візи, окрім закордонного паспорта /свідоцтва про народження тощо, не повертаються.
4. Час розгляду залежить від змісту заяви та зазвичай займає мінімум 5 днів. При необхідності, Посольство може запросити
додаткові документи у заявника. Бувають ситуації, коли потрібен тривалий час для винесення рішення.
5. Результатом розгляду може бути винесено рішення про невидачу візи або видачу одноразової візи.
6. Подовжити термін дії візи неможливо.

1. Ділова мета поїздки.
Віза терміном перебування 90 днів та строком дії до 5 років.
Можуть претендувати заявники, які відповідають таким вимогам:
①. Займають посаду начальника відділу і вище, а також штатні співробітники зі стажем роботи від одного року, а
саме:
 Штатні співробітники державних і муніципальних підприємств;
 Штатні співробітники підприємств, зареєстрованих на фондовому ринку (включаючи фондові ринки України, третіх
країн і регіонів);
 Штатні співробітники японських компаній-членів Японської торгово-промислової асоціації, які мають керуючий
офіс або контактну адресу в Японії (включаючи представництва);
 Штатні співробітники спільних підприємств, дочірніх компаній, філій, які фінансуються підприємствами,
зареєстрованими на фондових ринках Японії, України або третіх країн та регіонів;
 Штатні співробітники підприємств, які мають постійні торговельні угоди з підприємствами, зареєстрованими на
фондовому ринку Японії;
 Працевлаштовані заявники, які відвідали Японію з діловим візитом за останній 1 рік не менше 3-х разів або за
останні 3 роки не менше 10 разів.
②. Діячі культури та інтелектуальної праці, які відповідають одній з наступних умов:
 Діячі мистецтва, які мають визнані заслуги, а також дослідники гуманітарних і природничих наук;
 Практикуючі адвокати, сертифіковані аудитори, дипломовані юристи, нотаріуси, лікарі державної або міжнародної
кваліфікації;
 Спортсмени, які мають визнані заслуги;
 Штатні співробітники університетів на посаді викладачів і вище;
 Співробітники державних і муніципальних науково-дослідних інститутів, а також художніх музеїв, музеїв, бібліотек
на посаді начальника відділу і вище;
 Депутати, державні та муніципальні службовці.
2. Туризм, а також відвідування знайомих або родичів.
Віза терміном перебування 15 або 30 днів та строком дії до 3 років.
Можуть претендувати заявники, які відповідають таким вимогам:
 Заявники, які відвідали Японію один або кілька разів за останні 3 роки з короткостроковим візитом та здатні
самостійно сплатити усі витрати;
 Працевлаштовані заявники, які мають певний річний дохід.

※ Під час розгляду аплікаційної заяви Посольство може запросити додаткові документи у заявника.
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Перелік основних документів, необхідних для оформлення короткострокової візи
багаторазового в’їзду
Ділова поїздка
Мета
подорожі

Документи

Поїздка культурного характеру

・Ділові зустрічі, перемови, підписання
・Культурний обмін, обмін між органами
контрактів, післяпродажне обслуговування,
місцевого самоврядування тощо;
рекламна кампанія, маркетингові дослідження ・Участь у конференціях, спортивніих змаганнях.
тощо.
Документи, які готує заявник
1. Візова анкета - 2 екз.;
1. Візова анкета - 2 екз.;
2. Фотографія - 2 екз., 45 х 45 мм;
2. Фотографія - 2 екз., 45 х 45 мм;
3. Закордонний паспорт + копія 1-ї стор.;
3. Закордонний паспорт + копія 1-ї стор.;
4. Довідка з місця роботи (вказати посаду,
4. Довідка з місця роботи (вказати посаду, стаж та
стаж та розмір зарплатні);
розмір зарплатні);
5. Наказ про направлення у відрядження з
5. Документ, що підтверджує належність до групи
гарантією оплати авіаквитків та інших витрат, ② (див. попередню сторінку);
пов'язаних з відрядженням;
6. Документ, який є обґрунтуванням необхідності
6. Документ, який підтверджує належність до
багаторазових поїздок.
групи ① (див. попередню сторінку);
7. Документ, який є обґрунтуванням
необхідності багаторазових поїздок.
(Примітка) Для подружжя та дітей - документ, який підтверджує родинні зв’язки (свідоцтво про
народження/шлюб). Якщо члени сім'ї власника багаторазової візи подають візову заяву пізніше,
потрібно надати копію багаторазової візи основного апліканта.
Документи, які готує японська сторона
1. Пояснення мети запрошення (з обґрунтуванням необхідності багаторазових поїздок);
2. План перебування (можна детально зазначити план лише першого візиту).

Мета
подорожі

Документи

Візит до родичів або друзів
・Візит до родичів;
・Туризм.
・Візит до друзів/знайомих.
Документи, які готує заявник

Туризм

1. Візова анкета - 2 екз.;
2. Фотографія - 2 екз., 45 х 45 мм;
3. Закордонний паспорт + копія 1-ї стор.;
4. Документи, які підтверджують фінансову
спроможність:
- довідка з місця роботи (вказати посаду, стаж та
розмір зарплатні);
- виписка з банківського рахунку з рухом коштів
за попередні три місяці;
5. Документи для підтвердження стосунків з
особою, яка запрошує;
6. Документ, який є обґрунтуванням
необхідності багаторазових поїздок.

1. Візова анкета - 2 екз.;
2. Фотографія - 2 екз., 45 х 45 мм;
3. Закордонний паспорт + копія 1-ї стор.;
4. Підтвердження бронювання/сплати авіаквитків
та готелів;
5. Документи, які підтверджують фінансову
спроможність:
- довідка з місця роботи (вказати посаду, стаж та
розмір зарплатні);
- виписка з банківського рахунку з рухом коштів
за попередні три місяці;
6. План перебування;
7. Документ, який є обґрунтуванням необхідності
багаторазових поїздок.
(Примітка) Для подружжя та дітей - документ, який підтверджує родинний зв’язок (свідоцтво про
народження/шлюб). Якщо члени сім'ї власника багаторазової візи подають візову заяву пізніше,
потрібно надати копію багаторазової візи основного апліканта.
Документи, які готує японська сторона
1. Пояснення мети запрошення (обґрунтуванням
необхідності багаторазових поїздок);
2. План перебування (можно детально зазначити
план лише першого візиту).

Відсутні.

※ Під час розгляду аплікаційної заяви Посольство може запросити додаткові документи у заявника.
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