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Громадська організація «Відкритий світ молоді» інформує про те, що з30 червня 

по 08 липня 2016 року відбудеться міжнародна поїздка (орієнтовна програма 

додається) до Литви, Латвії, Польщі. 

Метою поїздки є розвиток дружніх, партнерських відносин між європейськими 

країнами і народами, об'єднання людей різних національностей, сприяння інтеграції 

українців до європейського суспільства, ознайомлення з історією, культурою і традиціями 

інших народів, сприяння збереженню міжнаціонального миру, підтримка 

багатонаціональної молодіжної творчості. 

У ході поїздки передбачається: зустріч з мером литовського міста Рокишкіс, 

представниками міністерств та відомств Литви, послом України в Литві та участь у 

святкових творчих заходах в м. Рокишкіс; екскурсії у містах: Вільнюс, Тракай, Анікщяй, 

Рокишкіс, Каунас (Литва), Рига, Юрмала (Латвія), Білосток, Варшава (Польща). 

У поїздку запрошуються учнівська та студентська молодь, керівники навчальних 

закладів, творчі колективи, представники районних, міських, обласних державних 

адміністрацій, громадських організацій та державних установ, зацікавлені в 

ознайомленні з культурою і традиціями країн Балтії. 

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок 

учасників поїздки. 

Просимо поінформувати зацікавлені структурні підрозділи, районні, міські 

державні адміністрації, навчальні заклади, установи, підприємства, організації про 

зазначену вище поїздку.  

Документи (перелік додається), необхідні для оформлення шенгенської візи, 

надсилаються до 05 червня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г,офіс 306 

після попередньої реєстрації за телефонами: 044-453-73-43, 050-311-32-80, 067-449-13-

41, 063-539-71-20. 

 
З повагою, 
 
 
Голова правління 

 

 
 
 
Мар’яна Котлярова 
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Орієнтовна програма поїздки до Польщі, Литви, Латвії 
30.06.2016 - 08.07.2016 

 
Час  Захід 

30 червня 2016 /четвер/ 
07.30 Виїзд зі Львова 

09.00-11.00 Перетин Державного кордону Україна-Польща 
11.00-16.00 Переїзд до м. Білосток (Польща). Поселення в готелі 

16.00-18.00 
Екскурсія «Білосток — старовинне польське місто, центр  
Підляського воєводства» 

18.00-19.00 Вечеря 
19.00-21.00 Вільний час в місті 

01 липня 2016 /п'ятниця/ 
07.00-08.00 Сніданок. Виїзд з готелю 
09.00-15.00 Переїзд до м. Вільнюс (Литва). Поселення в готелі 

15.00-19.00 
Екскурсія «Тракай — стародавня столиця Литви» 
Екскурсія «Вільнюс — місто натхнення» 

19.00-20.00 Вечеря 
19.00-21.00 Вільнюс вечірній. Вільний час 

02 липня 2016 /субота/ 
08.00-9.00 Сніданок. Виїзд з готелю 

09.00-14.00 
Екскурсія до міста Анікщяй (Литва) «Літо в литовській глибинці.  
Відвідування музею коня» 

14.00-15.00 Обід 
15.00-18.00 Переїзд до м. Рокишкіс (Литва). Поселення в готелі 
18.00-21.00 Прогулянка містом. Вільний час 

03 липня 2016 /неділя/ 
08.00-09.00 Сніданок  

09.00-12.00 
Екскурсія містом Рокишкіс «Подорож у заячому місті: палац-музей графів 
Тізенгаузенів, костел св. Матфея, будинок ляльок, завод сиру» 

12.00-17.00 

Участь у заходах, присвячених Дню Литовської Держави та 
найулюбленішому святу литовців —  Дню Роси або Йонінесу (Івана 
Купала). Зустріч з мером міста Рокишкіс, послом України в Литві, міністром 
культури Литви 

17.00-18.00 Вечеря 
19.00-21.00 Переїзд до м. Рига (Латвія). Поселення в готелі 

04 липня 2016 /понеділок/ 
07.00-09.00 Сніданок 
09.00-18.00 Екскурсія «Рига в дзеркалі восьми століть». Вільний час 
18.00-19.00 Вечеря 
19.00-21.00 Прогулянка містом 

05 липня 2016 /вівторок/ 
07.00-8.00 Сніданок. Виїзд в м. Юрмала (Латвія) 

08.00-18.00 
Екскурсія «Юрмала — місто квітів і музикантів» 
Відпочинок на морі. Краса Ризької затоки. Повернення в Ригу 

18.00-19.00 Вечеря 
19.00-21.00 Вільний час. Легенди старої Риги 

06 липня 2016 /середа/ 

07.00-08.00 Сніданок. Виїзд з готелю 

08.00-14.00 Переїзд до м. Каунас (Литва). Поселення в готелі 

14.00-18.00 
Екскурсія «Чарівність Каунаса — від Каунаського замку  
до панорами міста». Вільний час 

18.00-19.00 Вечеря. Вільний час 
07 липня 2016 /четвер/ 

07.00-08.00 Сніданок. Виїзд з готелю 
08.00-15.00 Переїзд до м. Варшава(Польща).Поселення в готелі 
15.00-19.00 Екскурсія «Вуличками і площами Старої Варшави» 
19.00-20.00 Вечеря. Вільний час 

08 липня 2016 /п'ятниця/ 
07.00-09.00 Сніданок 
09.00-19.00 Виїзд в Україну (м. Львів). Перетин державного кордону 

19.00 Прибуття до м. Львів (час орієнтовний) 



Перелік документів, необхідних для оформлення Шенгенської візи 

 
Для неповнолітніх: 
1) Оригінал закордонного паспорту громадянина України (термін дії паспорту як мінімум 
ще 3 місяці) або дитячий документ для виїзду за кордон з як мінімум двома чистими 
сторінками для вклеювання візи. 
2) 2 кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 см на білому фоні, зроблені в анфас, з 
виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70-80% фотокартки, без 
головного убору та з закритими вустами, зроблена не пізніше 6 місяців тому. 
3) Ксерокопія закордонного паспорту усіх  сторінок з відмітками. 
4) Ксерокопія свідоцтва про народження. 
5) Ксерокопія внутрішнього паспорту громадянина Україниусіх сторінок з відмітками 
(якщо є) 
6) Довідка з місця навчання на бланку, завірена печаткою. 
7) Довідка з місця роботи одного з батьків про посаду та розмір заробітної плати за 
останні 6 місяців на фірмовому бланку організації, завірена печаткою. 
8) Нотаріальна заява (дозвіл) від двох батьків на тимчасовий виїзд дитини до  
Литовської Республіки та інших країн Шенгенської угоди. 
9) Ксерокопія внутрішніх громадянських паспортів обох батьків. 

Для повнолітніх: 
1) Оригінал закордонного паспорту громадянина України (термін дії паспорту як мінімум 
ще 3 місяці) 
2) 2 кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 см на білому фоні, зроблені в анфас, з 
виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70–80% фотокартки, без 
головного убору та з закритими вустами, зроблена не пізніше 6 місяців тому. 
3) Ксерокопія закордонного паспорту усіх  сторінок з відмітками 
4) Ксерокопія усіх заповнених (з відмітками) сторінок внутрішнього паспорту громадянина 
України. 
5) Ксерокопія ідентифікаційного коду. 
6) Довідка з місця роботи про посаду та розмір заробітної плати за останні шість місяців 
на фірмовому бланку організації, завірена печаткою.  
7) Для студентів необхідна довідка з деканату, ксерокопія студентського квитка, завірена 
печаткою деканату та додатково — довідка з місця роботи одного з батьків про посаду та 
розмір заробітної плати за останні шість місяців на фірмовому бланку організації, 
завірена печаткою. 

 
Увага! Документи, необхідні для оформлення шенгенської візи надсилаються до 05 
червня 2016 року (найостанніший день надання!) за адресою: м. Київ, вул. Бакинська 
37-Г, офіс 306 після попередньої реєстрації  за телефонами: 044-453-73-43, 050-311-32-
80, 067-449-13-41, 063-539-71-20. 
 

 

 

 

 
 


