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2015 азы 18-æм декабры Еврокъамис рапарахат кодта фæ
стаг хыгъдлæвæрд Гуырдзыстоны ‘рдыгæй визæйæ режимы 
либерализацийы архайды пъланы сæххæст кæныны фæдыл, 
кæцымæ гæсгæйæ, Гуырдзыстоны æмбæстæгтæн Евроцæ
дисмæ æнæвизæйæ дыууёрдём цыды режимы райсыны фæ
дыл алы домён дæр tГуырдзыстоны хицауады ‘рдыгæй æххæ
стгонд кæй æрцыд;  

Ай нысан кæны уый, цæмæй Евроцæдисы аккаг институтты 
‘рдыгæй юридикон процедурæты сæххæсты фæстæ, 
Гуырдзыстоны æмбæстагæн, кæцыйæн ис биометрион 
паспорт, йæ бон уыдзæн Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæт
æм æнæ-визæйæ балц кæнын;

Гуырдзыстоны æмбæстæгтæн æнæвизæйæ балц кæнын сæ 
бон уыдзæн Шенгены зонæйы территорийыл, кæцыйы 
сконды ис Евроцæдисы 22 уæнг бæстæйы (Стыр Британи æм
æ Ирландийы йеддæмæ1) æмæ Евроцæдисы 4 æнæуæнг бæ
стæйы.  Æнæвизæйæ цыд  ма кусдзæн Шенгены  кандидат 4 б
æстæмæ:
   

Гуырдзыстоны фæсарæйнаг хъуыддæгты
министрады тæвд хахх:   

Тел.:                       (+995 32) 2 94 50 50
Эл. почта:            consulinfo@mfa.gov.ge
Веб-страница:   www.bit.ly/1Plerbm

Фæсарæнты Гуырдзыстоны минæварадтæ æмæ консуладтæ:
 www.bit.ly/1QVFo5Y

Шенгены  визæйы дæргъвæтиндзинады веб-калькулятор: 
 www.bit.ly/1RpK3iql

Ацы дыууæ бæстæмæ балцы ацæуынæн 
Евроцæдисимæ æнæвизæйæ цыды режимы 
райсты фæстæ дæр хъуамæ курдиат бадæ
ттат ёмбёлгё  консулады уагдонмæ визæ 
райсыны фæдыл

Æнæвизæйæ цыд   нæ хауы:

Великобритания

ÆНÆМÆНГХЪÆУГÆ 
ИНФОРМАЦИ ЕВРОЦÆДИСИМÆ
ÆНÆВИЗÆЙÆ ДЫУУЁРДЁМ 
ЦЫДЫТЫХХÆЙ!

ÆНÆМÆНГХЪÆУГÆ 
ИНФОРМАЦИ ЕВРОЦÆДИСИМÆ
ÆНÆВИЗÆЙÆ ДЫУУЁРДЁМ 
ЦЫДЫТЫХХÆЙ!
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адихгæнгæйæ

180 бон

30 20 1515 10

1 2 3

90-боны периоды гæнæн ис бирæхæттыты бахизын Евроц
æдисы/Шенгены уæнг бæстæйы территоримæ, æрмæст æ
нæмæнгхъæугæ у  сбæрæг кæнат, цæмæй уæ визиты дæ
ргъвæтиндзинад ма уа 90 бонæй фылдæр  фæстаг 180 
боны дæргъы.

Рекомендацигонд цæуы, спайда кæнат Шенгены зонæйыл 
уæвыны уагъды периоды специалон калькуляторæй: 
www.bit.ly/1RpK3iq

УÆ ЗÆРДЫЛ ДАРУТ!  

Евроцæдисимæ æнæвизæйæ режимы уавæрты 
Гуырдзыстоны æмбæстæгтæн æнæ визæйæ сæ бон у 
балцы ацæуой æрмæст цыбыр æмгъуыдон визитæй 
Евро-цæдисы/Шенгены уæнг бæстæтæм (кæс бæстæты 
ранымад ф.4); 

Æнæвизæйæ цыды режим нæ хауы даргъæмгъуыдон  
визиттæм, зæгъæм, уæлдæр ахуырад райсынмæ кæнæ 
кусынмæ ацæуыны нысанæй!

Цыбыр æмгъуыдон визит нысан кæны 90 боны кæцыфæ
нды 180 боны дæргъы – кæнæ кæцыфæнды 6 мæйæ æрмæ
ст 3 мæйы.

180 бонæй 90 уагъд боны спайда гæнæн ис фæд-фæдыл к
æнæ та бонты адихгæнгæйæ, зæгъæм, ахæм фæткмæ гæсг
æ: 

Туризм;  
Бинонты уæнгты/хæстæджыты/æввахсхиуæтты бабæрæг к
æнын;
Хъуыддагджын/бизнес фембæлдтытæ, бадзырдты ауадзын;
Æхсæнадæмон семинарты, конференциты, симпозиумты 
æмæ равдыстыты хайад райсын;
Цыбыр æмгъуыдон ахуыргæнæн курсытæ æмæ тренингты, 
баивды ахуыргæнæн-/стажерты  программæты хайад.
Культурон, зонадон æмæ спортивон мадзæлтты хайад 
райсын;
Медицинон сервизтæй пайда кæнын – цыбыр æмгъуыдон 
хосгæнæн курс/операци

Цавæр бæлвырдгæнæн гæххæттытæ хъæуы æнæвизæйæ б
æлцуаты цæуынæн:

Архайгæ биометрион паспорт, кæцыйы архайды æмгъуыд 
Гуырдзыстонмæ фæстæмæ æрбаздæхæн бонмæ ма хъуам
æ уа 6 мæйæ къаддæр

Цы домд цæуы сымахæй Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæ
ты территорийыл бахизгæйæ арæнон контролы рæстæ
джы: 

Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæты территорийыл 
бахизгæйæ арæнон куыстуаты минæвар гæнæн ис æмæ 
бацымыдис кæна  уæ бæлцуаты конкретон нысаны фæдыл 
(зæгъ.: хъуыддагджын визит, туризм, хæстæджыты кæнæ æ
мбæлтты бабарæг кæнын, ахуыргæнæн курс 90 боны æ
мгъуыдмæ).   

Бæлцуаты нысаны сбæлвырд кæнынæн, арæнон 
куыстуаты минæварæн бар ис, æркура ахæм бæлвырдгæн
æн гæххæттытæ

Гуырдзыстонмæ фæстæмæ æрбаздæхæн билет, уазæгдоны 
бынат рагацау æрцахсын, балцы фæдзæхст, бæлцуаты 
финансон ифтонгады бæлвырдгæнæн гæххæтт. (зæгъ.: æ
хца (къухы уæвгæ), балцы чек,  банкон электронон картæт
æ) 

Уазæгдоны бынат рагацау райсгæйæ, финансон
ифтонгадæн хъæугæ суммæ, фæткмæ гæсгæйæ,
ма хъуамæ уа фылдæр 50 евройæ боны мидæг.

Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæйы территорийыл д
æргъвæтин периодмæ балцы ацæуын сфæнд кæныны  
цауы, ногæй скусдзæн визæйы  режим æмæ 
Гуырдзыстоны æмбæстæгтæ визæ  райсыны тыххæй 
хъуамæ курдиат бадæттой Гуырдзыстоны 
акредитацигонд  ёмбёлгё  бæстæйы  консуладмæ. 

Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæты 90 бон уæвыны (180 
боны дæргъы) æмгъуыдæй аиувгъуыды цауы Гуырдзыстоны æ
мбæстаг хъуамæ ныууадза бæстæйы территори!

Ацы бæстæты 90 бон фæд-фæдыл уæвыны цауы ногæй ацæ
уынæн гæнæн уыдзæни 90 боны рацыды фæстæ.  

Æнæвизæйæ цыд уый нæ нысан кæны æмæ Евроцæ
дисы/Шенгены уæнг бæстæты  кусыны/дæргъвæтин ахуыр кæ
ныны бардзинады!

Евроцæдисы/Шенгены  территорийыл бахизынæн 
Гуырдзыстоны æмбæстаг: 
Ма хъуамæ уа уыцы гоймæгты номхыгъды, кæцытæ тæссаг 
сты æхсæнадон фæткæвæрдæн æмæ æнæниздзинадæн кæн
æ мидæгон æдасдзинадæн;  
Ма хъуамæ уа зылынгонд  Евроцæдисы/Шенгены уæнг кæ
цыфæнды бæстæйы уголовон(тугтёрхонон) законæй ахæм 
фыдракæнды тыххæй, кæцымæ гæсгæйæ 1 афæдзæй фылдæр 
æмгъуыдмæ хъуамæ бада ахæстоны;

афтæ ма,  
Ма хъуамæ уа тæрхон Евроцæдисы бæстæйæ уый рарвитыны 
фæдыл;  
Ма хъуамæ уа фыдракæндон хъуыддаджы йæ хайадаист кæн
æ ахæм фæндоны тыххæй æнæфæцудгæ бæлвырдгæнæнтæ;  

æмæ

Ма хъуамæ уа уыцы гоймæгты номхыгъды, кæцытæ уагъд нæ 
цæуынц  Евроцæдисы/Шенгены територийыл бахизынмæ.

Гуырдзыстоны æмбæстæгтæ хæсджын сты, æххæст кæной 
цы бæстæйы уой уым уæвыны æгъдæутты, афтæ ма уыцы бæ
стæйы архайгæ  æндæр закъондæттынад

90-бонон æмгъуыдæй аивгъуыды цауы, Ероцæдисы/Шенгены  
территорийыл уæвынад нымад æрцæудзæнис æнæлегалонæ
й. Ахæм гоймаг æрвыст æрцæудзæн бæстæйæ æмæ йын бар 
нал уыдзæн Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæйы 
территорийыл бахизын 5 азмæ  æмгъуыдæй;

Алтернативы хуызы, гæнæн ис, пайдагонд æрцæуа 
административон барæн-ивар 3,000 евройы онг бæрцæй. 
Ивары æнæбафидыны цауы, закъонхалæгæн бар нал уыдзæн 
бахизын æмбæлон бæстæмæ (Ероцæдисы/Шенгены  тер¬
рито-рийыл);

Барлæвæрд уæвыны периоды æндæр закъон фехалыны 
цауы, Гуырдзыстоны æмбæстагæн лæвæрд æрцæудзæн аккаг 
бæрндзинад уыцы бæстæйы закъонмæ гæсгæйæ цы ран уый 
ис,  æмæ æрвыст æрцæудзæн уыцы бæстæйæ æмæ йын бар 
нал уыдзæн Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæты 
территоримæ бахизын 5 азмæ æмгъуыдæй;

Евроцæдисы/Шенгены бæстæты кусын  æнæ куыстон барлæв
æрдæй нымад цæуы æнæлегалоныл, кæцыйы фæстиуæгæн г
æнæн ис æмæ æрвыст æрцæуа бæстæйæ æмæ йын бæстæм
æ бахизыны бар мауал уа

Æнæвизæйæ цыды уавæртæм гæсгæйæ 90 боны дæ
ргъы цыбырæмгъуыдон  визиты нысан гæнæн ис æмæ 
уа æндæр æмæ æндæр:  

ÆНÆВИЗÆЙÆ БАЛЦ КÆНЫНЫ
ДÆРГЪВÆТИНДЗИНАД
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æмæ
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стæйы архайгæ  æндæр закъондæттынад

90-бонон æмгъуыдæй аивгъуыды цауы, Ероцæдисы/Шенгены  
территорийыл уæвынад нымад æрцæудзæнис æнæлегалонæ
й. Ахæм гоймаг æрвыст æрцæудзæн бæстæйæ æмæ йын бар 
нал уыдзæн Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæйы 
территорийыл бахизын 5 азмæ  æмгъуыдæй;

Алтернативы хуызы, гæнæн ис, пайдагонд æрцæуа 
административон барæн-ивар 3,000 евройы онг бæрцæй. 
Ивары æнæбафидыны цауы, закъонхалæгæн бар нал уыдзæн 
бахизын æмбæлон бæстæмæ (Ероцæдисы/Шенгены  тер¬
рито-рийыл);

Барлæвæрд уæвыны периоды æндæр закъон фехалыны 
цауы, Гуырдзыстоны æмбæстагæн лæвæрд æрцæудзæн аккаг 
бæрндзинад уыцы бæстæйы закъонмæ гæсгæйæ цы ран уый 
ис,  æмæ æрвыст æрцæудзæн уыцы бæстæйæ æмæ йын бар 
нал уыдзæн Евроцæдисы/Шенгены уæнг бæстæты 
территоримæ бахизын 5 азмæ æмгъуыдæй;

Евроцæдисы/Шенгены бæстæты кусын  æнæ куыстон барлæв
æрдæй нымад цæуы æнæлегалоныл, кæцыйы фæстиуæгæн г
æнæн ис æмæ æрвыст æрцæуа бæстæйæ æмæ йын бæстæм
æ бахизыны бар мауал уа

Æнæвизæйæ цыды уавæртæм гæсгæйæ 90 боны дæ
ргъы цыбырæмгъуыдон  визиты нысан гæнæн ис æмæ 
уа æндæр æмæ æндæр:  

ÆНÆВИЗÆЙÆ БАЛЦ КÆНЫНЫ
ДÆРГЪВÆТИНДЗИНАД


